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Zápis 

z jednání Řídící skupiny 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: 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin 

Místo setkání: Komunitní centrum Vizovice 

   Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice 

    

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Informace o průběhu projektu 

3. Diskuze 
 

AD 1) 

Koordinátorka projektu Marie Ponížilová přivítala přítomné na jednání řídící skupiny. 

 

AD 2) 

Koordinátorka informovala přítomné o dosavadním průběhu projektu: 

Dotazníky pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb se již vyhodnocují. Nejvíce 

dotazníků od uživatelů se vrátilo z Domova Na Dubíčku a z Doteku. Dotazníky pro 

obyvatele ORP Vizovice, tedy pro veřejnost, jsou rozesílány maily, dostupné 

v elektronické podobě, vydány v obcích zpravodajích a na Svatomartinském trhu. 

Předpokládané ukončení sběru bude cca v půlce měsíce ledna 2019. Dotazníky budou 

také rozdávány a sbírány na Adventním jarmarku Mikroregionu Slušovicko dne 

1. prosince 2018 ve Slušovicích. Výsledky všech analýz budou přístupné na stránkách 

MAS VaS a budou doplněny do SWOT analýzy, střednědobého plánu a předneseny na 

pracovních skupinách. 

Členové byli informování o setkání paní Ponížilové a Rasochové s paní místostarostkou 

Hanákovou, o jednání nad možnostmi představení soc. služeb na schůzce starostů z 

ORP, která je plánována na leden – únor 2019. Účelem by bylo poskytnout základ 

k problematice sociálních služeb – kde mají občané hledat informace a pomoc 

a také představit starostům projekt KPSS.  Pro co nejlepší dopad všech aktivit projektu 

KPSS se jeví nejvhodnější právě spolupráce s ORP. Bylo navrženo uspořádání semináře 

s prezentací soc. služeb dostupných v ORP Vizovice za účasti zástupců obcí, ZK 
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i poskytovatelů. Dále pak byl vznesen požadavek na větší zapojení obcí do financování 

soc. služeb. 

 

Proběhlo vyjasnění si pozice projektu KPSS na samotném plánování sociálních služeb. 

Projekt KPSS, který realizuje MAS VaS není navazující projekt – není na místě 

aktualizovat a hodnotit stávající plán. Původní komunitní plán je stále aktuální, neustále 

se rozšiřuje – např. i na základě pokynů ze Zlínského kraje. KPSS je samostatný projekt, 

odlišný od Plánu sociálních služeb kraje – vše musí být v souladu. Monitorovací zprávy 

stávajícího plánu dělá SO ORP po dobu udržitelnosti projektu. Koordinátor pojede na 

další setkání na kraji s panem Nedbalem. 

 

AD 3) 

Na dnešní 2 Veřejné setkání je přihlášeno 19 prezentací z 23 poskytovatelů soc. služeb 

pro naše ORP. Byl vznesen požadavek na uspořádání semináře pro poskytovatele SS.  

Termín příštího setkání bude 24.1.2019. 

 

Zapsala: Alena Rasochová, vedoucí řídící skupiny 


