ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně
patologickými jevy

Název projektu:

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Termín konání:

14.06.2018, v 12.30 hod.

Místo konání:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice
zasedací místnost

1) Úvodní slovo
Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) Představení hlavního cíle a aktivit projektu,
b) Přednáška a diskuse na téma „Co je komunitní plánování?“, c) Diskuse, podněty, očekávání členů
pracovní skupiny.

2) Představení hlavního cíle a aktivit projektu
Mgr. Pavlína Stolaříková seznámila členy pracovní skupiny s hlavním cílem a aktivitami projektu
zaměřeného na KPSS ORP Luhačovice. Viz přiložená prezentace.
V této části setkání proběhlo krátké představení každého člena pracovní skupiny, kde měl každý
jednotlivec možnost představit sebe a informovat ostatní členy o organizaci. Viz prezenční listina.

3) Přednáška a diskuse na téma „Co je komunitní plánování?“
Mgr. Josef Zdražil informoval členy pracovní skupiny o KPSS (pojem komunitní plánování, principy
komunitního plánování). Viz přiložená prezentace.

4) Diskuse, podněty, očekávání členů pracovní skupiny
V další části setkání byli členové skupiny vyzváni k tomu, aby vyjádřili svá očekávání a přínos
projektu.
OČEKÁVÁNÍ
-

spolupráce, meziresortní spolupráce,
provázanost,

-

primární prevence,
analýza reálných potřeb,
rozšíření služeb,
informovanost,
zviditelnění služby,
zázemí pro volnočasové aktivity,
přehled služeb,
nedostatek služeb,
předávání kontaktů,
komunitní plán sociálních služeb,
zmapování potřeb, samospráva,

PŘÍNOS
-

aktivní zapojení,
informovanost,
zkušenost,
propojenost, návaznost
účast,
oslovení nadací,
předání kontaktů

DISKUZE
-

budování i zdravotní oblasti, nejen sociální,
finance – hledání zdrojů, potřebnost, plán, způsob rozdělování financí, zapojení samosprávy,
zapojení samospráv z ORP,
potřeby uživatelů

Další setkání PS rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy proběhne dne
21. srpna 2018.

Přílohy:
-

prezentace k projektu
prezentace ke KPSS
plán termínů PS
seznam členů pracovní skupiny
kontakty na členy pracovní skupiny

Datum a místo zápisu:

25.06.2018, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

