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ZÁPIS Z ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice“

Datum jednání: 31. ledna 2018
Čas jednání: od 9.00 do 10.00 hodin
Místo jednání: Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice
Přítomni: dle prezenční listiny
Zápis: Jana Dolanská

Program jednání:
1. Informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Prachatice
2. Plán aktivit projektu
3. Různé, diskuse
Průběh jednání:
Jednání řídícího výboru bylo zahájeno v 9.00 hodin Hanou Rabenhauptovou.
1. Informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Prachatice
Mgr. Frková podala základní informace o projektu. Termín zahájení realizace projektu
12/2017, projekt financován EU prostřednictvím OP Z.
2. Plán aktivit projektu
Mgr. Frková dále představila členům řídícího výboru aktivity projektu - příloha zápisu č.
1.
Jednání řídícího výboru:
- složení ŘV:
- zástupce partnera: Martin Malý, Hana Rabenhauptová, Město Prachatice
- zástupce zadavatele: Jaroslava Hauptmanová
- zástupce poskytovatele sociálních služeb, vedoucí pracovních skupin: Andrea
Tajanovská, Petr Šmíd, Zdeněk Krejsa, Hana Vlasáková
- zástupce uživatele: Marie Mrázová
- zástupce realizátora projektu – p. Bohumil Petrášek, ředitel SOS Šumavsko
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-

supervize: osloveno CPKP – p. Kolářová, p. Rosecký, krajští metodici KPSS
příští jednání ŘV – březen 2018 – program: schválení Statutu KPSS, jednacího řádu
ŘV, kritéria kvality KPSS, plán dalších aktivit

Zpracování analýz:
- jako podklad pro komunitní plán sociálních služeb budou vytvořeny následující
analýzy: sociodemografická analýza, analýza uživatelů soc. služeb, analýza
poskytovatelů soc. služeb, analýza zadavatelů soc. služeb, analýza finančních toků
- návrh p. Rabenhauptové oslovit Andreu Tajanovskou, Centrum pro komunitní práci
Jižní Čechy a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – doc. Průša
- musí být zpracováno do konce roku 2018
- výběr zpracovatele analýz bude řešen na příštím jednání řídícího výboru
Jednání pracovních skupin:
- první jednání naplánovat již na červen 2018, plán činnosti prvního jednání –
monitoring plnění stávajícího komunitního plánu a akčního plánu 2018, příprava
akčního plánu 2019
První veřejné projednání:
- únor nebo březen 2018 – termín bude upřesněn s partnerem projektu, zajistí
realizační tým, program informace o významu procesu KPSS, seznámení
s projektem, výzva k činnosti do pracovních skupin
Vzdělávací semináře:
- návrhy na témata seminářů: mediální vzdělávání, vzdělávání zadavatelů soc. služeb,
seznámení s krajským střednědobým plánem sociálních služeb
Kulaté stoly:
- pro starosty obcí: po komunálních volbách – seznámení s komunitním plánováním
- návrh Ing. Šmída na jedno z témat kulatého stolu v rámci pracovní skupiny „Rodiny
s dětmi“ – jednání již naplánováno na 11. 4. 2018 na téma „Kyberkriminalita“ - účastníci jednání u kulatého stolu: zástupci policie, výchovní poradci, pedagogickopsychologická poradna, ředitelé základních škol na Prachaticku, členové pracovní
skupiny Rodiny s dětmi
- Mgr. Frková, J. Dolanská připraví ve spolupráci s p. Hauptmanovou, p. Šmídem
pozvánku a zajistí její rozeslání
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Plán informační kampaně:
- zajistí realizační tým v souladu s projektem
Úkol pro realizační tým: vytvořit databázi členů pracovních skupin a databázi
poskytovatelů soc. služeb, zadavatelů sociálních služeb.
3. Různé, diskuse
Další jednání řídícího výboru se uskuteční v březnu 2018.

Příloha č. 1 zápisu: Aktivity projektu

Prachatice 31. ledna 2018

Zapsala: Jana Dolanská

Ověřila: Hana Rabenhauptová
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