
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Zápis 

z jednání Pracovní skupiny osoby ohrožené sociál. vyloučením 

„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: 12. září 2018 od 9:00 hodin 

Místo setkání: Dětské centrum Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín 

    

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Revize stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a 

Slušovicku 

3. Informace o plánovaném semináři 

4. Diskuze 
 

AD 1) 

Jednání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením se konalo spolu 

s jednáním pracovní skupiny rodiny s dětmi v prostorách Dětského centra Zlín na 

Burešově. Koordinátorka projektu Marie Ponížilová přivítala účastníky jednání obou 

pracovních skupin.  

AD 2) 

Koordinátorka projektu seznámila zúčastněné s průběhem příprav na vytváření SWOT 

analýz, které bude v úterý 9.10.2018. Facilitátorem této analýzy bude Ing. Martina 

Juříková, Ph.D., pedagog na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

AD 3) 

Koordinátorka projektu informovala členy PS o plánované semináři zaměřeném na  

Monitoring výstupů komunitního plánování sociálních služeb a jeho evaluaci, který 

proběhne 24. září 2018 od 14:00 hod., v sále Komunitního centra ve Vizovicích. 

Přednášet bude lektorka projektu Mgr. Gabriela Fellingerová a absolventi semináře 

dostanou osvědčení o absolvování.  

 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

AD 4) 

Proběhla debata o anonymních schránkách. Bylo zjištěno, že Azylový dům pro matku 

s dětmi ve Vsetíně takovou anonymní schránku na svém webu má, je tedy vhodné ji co 

nejvíce propagovat, k nalezení je zde:  https://www.azylovydum.cz/schranka-duvery/ 

MAS Vizovicko a Slušovicko bude pořádat Svatomartinský trh 11.11.2018. Na této 

akci bude k dispozici stánek pro propagaci komunitního plánování sociálních služeb. 

Bude možné propagovat všechny dostupné sociální služby na Vizovicku a Slušovicku, 

je tedy nutné dodat letáky a vizitky na propagaci do sídla MAS. Na trhu je nutné 

rozdat pozvánky na veřejné setkání, které bude 21.11.2018. Bylo by také vhodné 

rozdávat propagační upomínky spojené s doménou webu, kde bude umístěn Katalog 

sociálních služeb. Proto se koordinátorka zavázala k tomu, že doménu webu co 

nejdříve zajistí.  

Ředitel Dětského centra ve Zlíně ředitel Mgr. Marek Mikláš představil služby, které 

v Dětském centru provozují, které jsou k nahlédnutí na stránkách: 

http://www.dczlin.cz/ a provedl účastníky pracovních skupin po budově. 

 

Další setkání PS bude v úterý 9.10.2018 v zasedačce MěÚ Vizovice. 

Zapsal Marek Mikláš 

 

https://www.azylovydum.cz/schranka-duvery/
http://www.dczlin.cz/

