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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: 24. září 2018 od 13:00 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 a 

představila uchazečku na pozici vedoucí řídící skupiny, paní Alenu Rasochovou. 

Koordinátorka vysvětlila, že na pozici vedoucí řídící skupiny byla od 1.1.2018 

uzavřena Dohoda o provedení práce s paní Magdalenou Nedbalovou, ta však 

z časových důvodů rezignovala 1.2.2018 z této pozice. Dále pozici zastával bez 

finančního ohodnocení vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Vladimír Nedbal. 

Koordinátorka tedy požádala přítomné o odsouhlasení uzavření dohody o provedení 

práce na pozici vedoucí řídící skupiny od data 1.9.2018 s paní Alenou Rasochovou. 

Řídící skupina návrh jednomyslně schválila. 

AD 2) 

Koordinátorka projektu informovala zúčastněné o průběh realizace analýz, které bude 

vypracovávat sociolog Lukáš Zmeškal.  

Probíhá sběr dotazníků pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Z diskuse 

vzešlo upozornění, že je nutné dotazovat se i společnosti Topas, která poskytuje jak 

zdravotní tak sociální služby.  

S dotazníkem pro obce bude obce kontaktovat koordinátorka. Nejvhodnější termín 

sběru dotazníků a případné konzultace přímo v obci bude vůči novému volebním 

období prosinec a leden.  

Průzkum veřejnosti bude proveden formou dotazníkového šetření mezi laickou 

veřejností. S předloženým dotazníkem není řídící skupina zcela spokojena a navrhla 
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změny v tomto dotazníku. Je ale potřeba tyto změny zkonzultovat se sociologem, 

termín konzultace byl dohodnut na úterý 9.10.2018. 

AD 3) 

Po skončení řídící skupiny následuje seminář na téma Monitoring a evaluace 

komunitního plánování sociálních služeb. 

KPSS bude prezentovat svou činnosti i 11.11. na Svatomartinském trhnu ve 

Vizovicích a 1.12. na Adventním jarmarku ve Slušovicích. 

Další setkání řídící skupiny bude 21.11.2018 před 2. veřejným projednáváním. 

Zapsala: Alena Rasochová, vedoucí řídící skupiny 

 


