
 
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570 
 
 

ZÁPIS ZE 13. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Ohrožené skupiny 

Čtvrtek 12. 9. 2019, 8:30 hod., 

Kancelář MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA, Kostelec u Holešova 

 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   

 

 

Program: 

 

1. Úvod 

2. Zhodnocení finálních výstupů (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro DSO 

mikroregion Moštěnka na období 2019-2021, Akční plán Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb pro DSO mikroregion Moštěnka na rok 2020, Katalog 

sociálních služeb a služeb návazných) 

3. Zhodnocení spolupráce za dobu trvání projektu 

4. Různé, závěr 

 

 

 

1.Úvod 

 

Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

Bc. Markéta Poláchová. Přivítala přítomné a poděkovala za účast na posledním jednání 

pracovní skupiny. 

 

 

2. Zhodnocení finálních výstupů (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro DSO 

mikroregion Moštěnka na období 2019-2021, Akční plán Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb pro DSO mikroregion Moštěnka na rok 2020, Katalog sociálních služeb a 

služeb návazných) 

 

Analytik Bc. Marie Tesařová znovu připomenula finální výstupy projektu a vyzvala 

přítomné k reflektování podnětů k jednotlivým dokumentům. Přítomní ocenili zpracování 

Katalogu sociálních služeb a služeb návazných a padl dotaz na potřebu zaktualizovat 

informace v katalogu po nějakém čase. Koordinátorka Poláchová sdělila, že nad potřebou 

obnovování informací v katalogu realizační tým samozřejmě přemýšlel. Dle dosavadní 

domluvy by měl být katalog pravidelně 1x ročně doplněn o nejnovější údaje 

v elektronické podobě. Tištěná verze upravovaného katalogu se bude realizovat při 

získání finančních zdrojů. 

 

 

3. Zhodnocení spolupráce za dobu trvání projektu 

Metodička Lenka Tichavská poděkovala všem členům Řídící skupiny, členům jednotlivých 

pracovních skupin, realizačnímu týmu a všem, kteří přispěli ke zdárnému provedení pro-

jektu. 

 

 



 
 

4. Různé, závěr  

Koordinátorka Poláchová poděkovala všem přítomným i Lence Tichavské za spolupráci a 

přítomné pozvala na Závěrečnou konferenci k projektu, která se bude konat ve středu 

25. 9. 2019 od 13:00 hodin v Komunitním centru Bochoř. 

 

Kostelec u Holešova 13. 9. 2019 

 

 

Zapsala:  Marie Tesařová 

 

Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


