
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Partner 

Město 

Vizovice 

Zápis 

z 1. Veřejného setkání projektu  

„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku“ 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532. 

 

Datum a čas: 28. února 2018 od 15:00 hodin 

Místo setkání: Kavárna kulturního domu ve Vizovicích 

   Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 

    
 

Program: 

1) Úvodní slovo místostarostky města Vizovice Mgr. Aleny Hanákové 

2) Představení projektu „Podpora procesu KPSS na Vizovicku a Slušovicku“ 

3) Vyhlášení výtvarné soutěže Logo komunitního plánování sociálních 

služeb 

4) Prostor pro dotazy 

 

AD 1) 

První veřejné setkání k projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních 

služeb na Vizovicku a Slušovicku“ zahájila místostarostka města Vizovice Mgr. Alena 

Hanáková, která všechny přítomné účastníky jednání přivítala a pohovořila o 

potřebnosti sociálních služeb. 

AD 2) 

Koordinátor projektu Matěj Pluhař představil Místní akční skupiny Vizovicko a 

Slušovicko a koordinátorka projektu Marie Ponížilová představila projekt „Podpora 

procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku“. 

Obsahem projektu je zefektivnění a zvýšení dostupnosti systému sociálních služeb 

odpovídající místním specifikům, zvýšit kvality a kontroly tohoto systému, zavedení a 

realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb. Hlavním výstupem projektu 

bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Katalog poskytovatelů sociálních 

služeb, Informační portál sociálních služeb a letáček Síť sociálních služeb. 

 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Partner 

Město 

Vizovice 

AD 3) 

Účastníci jednání hlasovali o nejlepší Logo komunitního plánování sociálních služeb. 

Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Nejlepší logo bylo 

oceněno poukazem do multikina GOLDEN APPLE CINEMA ve Zlíně. Výherkyně 

byly 2, protože na vítězném logu pracovaly společně. Logo KPSS:  

 

 

 

AD 4) 

Metodička projektu Marcela Porvazníková, seznámila účastníky 1. Veřejného setkání s 

příklady dobré praxe komunitního plánování v ORP Bystřice pod Hostýnem. 

Zdůraznila především aktivitu „Projedeme město s vozíčkářem“. Tato aktivita měla za 

cíl zmapovat bezbariérovost města a zjistit, zda konkrétní místa, kde sídlí veřejné 

instituce, ordinace lékařů nebo služby jsou dostupné pro osoby, které potřebují 

bezbariérový přístup.  

 

Zapsal: Matěj Pluhař, koordinátor projektu 

 

 


