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

 
 

Datum jednání: 16. března 2018 
Čas jednání: od 9.00 do 10.00 hodin 
Místo jednání: Dům s pečovatelskou službou, SNP 559, Prachatice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Jana Dolanská  
 
 
Program jednání: 
 

1. Proběhlé aktivity projektu – shrnutí 
2. Statut a kritéria kvality komunitního plánování sociálních služeb, jednací řád řídícího 

výboru 
3. Analytické podklady pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na ORP 

Prachatice 
4. Plán dalších aktivit projektu 
5. Různé, závěr 
 

Průběh jednání: 
 
Jednání řídícího výboru zahájila v 9.00 hodin Iveta Frková a předala slovo Haně Vlasákové, 
která pohovořila o činnosti Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
informovala o nově vzniklém skladu potravinové pomoci pro zdravotně postižené a seniory. 
Potravinovou pomoc pro další cílové skupiny poskytují v Prachaticích i Portus Prachatice a 
Městská organizace svazu důchodců. 
 
V úvodu jednání byli za účasti zástupce supervizora projektu Centra pro komunitní práci Jižní 
Čechy, Ludmily Kolářové členové řídícího výboru proškoleni na téma komunitní plánování 
sociálních služeb. 
 

1. Proběhlé aktivity projektu shrnutí  

I. Frková shrnula proběhlé aktivity projektu: 

- 28. 2. 2018 úspěšně proběhlo veřejné projednání projektu 
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2. Statut a kritéria kvality komunitního plánování sociálních služeb, jednací řád řídícího 

výboru 

Členové řídícího výboru obdrželi elektronicky návrhy těchto dokumentů, aby si mohli 

připravit připomínky. 

- Statut:  

o oddíl V. Popis organizační struktury, pracovní skupiny – sjednotit – všude 

malá písmena 

o oddíl VII. Závěrečná ustanovení – doplnit „Aktualizovaný statut byl …..“ 

o upravit zkratku SO ORP Prachatice na „obec s rozšířenou působností 

Prachatice“ 

- Jednací řád:  

o vyškrtnout poslední bod dokumentu „Řídící výbor může zvolit svého předsedu 

/vedoucího nebo tiskového mluvčího (komunikuje s médii).  

o podpis dokumentu –  realizační tým 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

USNESENÍ: Členové řídícího výboru schvalují návrh Statutu a Jednacího řádu řídícího výboru 

po provedení výše uvedených úprav – přílohy zápisu č. 1 a 2.  

 
3. Analytické podklady pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na ORP 

Prachatice 

- sociodemografická analýzy: aktualizaci provede realizační tým 

- analýza cílových skupin: požádat organizace – zpracovat analýzy dle své cílové 

skupiny, zpracovat do října 2018 

- analýza uživatelů soc. služeb:  

- analýza poskytovatelů soc. služeb: co se jim daří nedaří, potřeby – vyplnit řízený 

rozhovor 

- analýza zadavatelů soc. služeb: vyplnit řízený rozhovorů pro starosty obcí – až po 

komunálních volbách 

- analýza finančních toků:  

 

Podklady pro analytické dokumenty budou schvalovány řídícím výborem. 

Otázky do řízených rozhovorů projednat na pracovních skupinách. 

Realizační tým připraví podklady řízených rozhovorů, zašle elektronicky vedoucím 

pracovních skupin – odpřipomínkují vedoucí i pracovní skupiny – odhlasujeme per rollam 

a potvrdit na příštím jednání řídícího výboru 
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4. Plán dalších aktivit projektu 

- 29. 3. 2018 seminář „Teorie GDPR pro praxi v sociálních službách a neziskovém 

sektoru“ 

- Exkurze do Českého Krumlova – termín bude upřesněn 

- = akce součástí realizace zakázky pro Jihočeský kraj 

 

- 11. 4. 2018: kulatý stůl na téma „Kyberkriminalita“:  

- pozvat: odbor sociálních věcí města Prachatice, místní základní školy včetně speciální 

školy, gymnázium, metodici prevence (ředitelé) ze škol, policie ČR, tisková mluvčí 

policie - p. Joklová, kriminální služba - p. Čech, pedagogicko-psychologická poradna – 

p. Batysta, odbor kultury, školství a cestovního ruchu – p. Pavlíková, Portus Prachatice  

- p. Hauptmanová uvede do problematiky 

- p. Šmíd jako vedoucí pracovní skupiny Rodiny s dětmi nastíní závěry jednání 

- čas a místo konání: od 9.00 hodin, městský úřad Prachatice 

 

- návrh dalšího tématu kulatého stolu „Cizinci, uprchlíci“ – akci povede certifikovaný lektor 

– 17. dubna 2018 – organizace realizační tým, ve spolupráci s Hankou Rabenhauptovou, 

místo konání Krebul, o.p.s. 

 

5. Různé, diskuse 

Zrušit doménu kpsspt.cz – vše na webových stránkách města Prachatice, dále funguje sociální 
portál Jihočeského kraje a www.sossumavsko.cz  
 
Plán informační kampaně – zaktualizovat z minulého projektu – rozeslat řídícímu výboru 
k připomínkování – zajistí realizační tým 
 
Vyhodnotit plnění současného plánu – výstupem bude monitorovací zpráva plnění plánu roku 
2018 (řešit na podzim 2018) + zhodnocení průběhu předchozího plánování – bude řešeno 
v rámci příštího jednání řídícího výboru – podklad připraví realizační tým (možno inspirovat se 
evaluační zprávou MAP) 
 
Plán v projektu: další vzdělávací akce, exkurze – navrhnout téma/místo 
- návrh tématu: veřejné opatrovnictví (Jana Benešová, p. Hronová – okresní soud 

Prachatice) 
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V závěru jednání vystoupila Markéta Kovářová – host za MAS Šumavsko, z. s. - informovala o 
možnosti vyhlášení výzvy v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
z Operačního programu Zaměstnanost na podporu doprovodných sociálních služeb a vyzvala 
přítomné, pokud mají návrhy na konkrétní záměry, aby zaslaly podklady, které MAS dále 
využije při vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR – 100 % dotace, min. výdaje 
400 tis. Kč. 
 
 
Další jednání řídícího výboru se uskuteční v květnu 2018. 
 
 
 
 
Prachatice 16. března 2018 
 
 
Zapsala: Jana Dolanská 
 
 
Ověřila: Hana Rabenhauptová 
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