
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Zápis 

z jednání Pracovní skupiny rodiny s dětmi  

„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: 14. března 2018 od 10:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Vizovice 

   Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Představení základní listiny 

3. Projednání a schválení jednacího řádu PS 

4. Představení klíčových aktivit projektu 

5. Diskuze 
 

Ad 1) 

Setkání zahájila koordinátorka projektu Marie Ponížilová, která všechny zúčastněné 

přivítala a vyzvala je k tomu, aby se každý člen pracovní skupiny představil a sdělil, za 

jakou organizaci byl delegován. 

Ad 2) 

Účastníci jednání byli seznámeni s obsahem návrhu dokumentu Základní listina 

komunitního plánování sociálních služeb. S tímto návrhem všichni zúčastnění 

souhlasili.  

Ad 3) 

Účastníci jednání byli seznámeni s návrhem Jednacího řádu pracovních skupin. 

S návrhem Jednacího řádu všichni souhlasili a bude předložen řídící skupině ke 

konečnému schválení. 

Ad 4) 

Koordinátor projektu Matěj Pluhař seznámil účastníky jednání s klíčovými aktivitami 

projektu a také je informoval o harmonogramu jednotlivých aktivit. 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Ad 5) 

Termín dalšího setkání Pracovní skupiny byl naplánován na středu 16. 5. 2018 od 

10:00. Na tomto jednání se bude projednávat stávající Komunitní plán, proto bude 

rozeslán všem účastníkům k podrobnému prostudování. 

Důležitým termínem je 7. 6. 2018 kdy proběhne první seminář KPSS. Z jednání 

vyplynulo, že je potřeba, aby tento seminář proběhl v odpoledních hodinách po 16. 

hod. a aby náplní semináře byly nejen teoretické informace o komunitním plánování, 

ale také praktické informace o sociálních službách. 

Vedoucí pracovní skupiny zašle kontakty na všechny oficiální kluby maminek 

Vizovicka a Slušovicka. Letáček musí být stručný a jasný, mělo by být zajištěno 

hlídání nebo alespoň dětský koutek. Tento letáček by se měl dostat také na třídní 

schůzky a do čekáren místních lékařů.  

Na jednání pracovní skupiny je vhodné přizvat i metodičku prevence ze ZŠ Vizovice. 

Je absence propojení ZŠ a sociálních služeb. Byl zaznamenán pokles zájmu o sociální 

služby. 

 

Zapsala: Hana Radoňová, vedoucí PS 

 


