
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

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. ledna 2019 od 14:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Vizovice 

   Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

    

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Informace o průběhu projektu 

3. Diskuze 
 

AD 1) 

Koordinátorka projektu Ing. Marie Ponížilová přivítala přítomné na jednání řídící 

skupiny. 

 

AD 2) 

Metodička projektu informovala zúčastněné o klíčových aktivitách, které budou 

realizovány v následujících měsících. 

1. Informační letáček – s co nejjednodušším názvem – „Síť pomoci“. Informace 

sbírat přímo od poskytovatelů kvůli věrohodnosti dat. Vše bude provázáno 

s katalogem. Projekt je vázán pouze na tisk nikoliv na distribuci. Letáčky budou 

tedy přikládány do obecních zpravodajů. 

2. Katalog sociálních služeb - informace pro katalog budou sbírány pomocí 

přehledné tabulky.  

3. Internetová databáze – již je registrována doména propojená se stránkami MAS 

VaS a to www.kpssvizovice.cz. Stránky je potřeba stavět na principu: krátce, 

stručně a srozumitelně, měla by také být odlišná od existujícího katalogu ZK 

www.socialnisluzbyzk.cz. Je potřeba se zaměřit na území našeho ORP. Podobu 

stránek je třeba řádně domyslet uzpůsobit právě pro běžného uživatele – z 

praxe: Cílová skupina + Název + Kontakt + Proklik. 

http://www.kpssvizovice.cz/
http://www.socialnisluzbyzk.cz/


MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Pro letáček, katalog a databázi je nutné začít se sběrem informací co nejdříve. Po 

skončení projektu bude nutné zajistit provozování stránek, každoroční oslovení 

poskytovatelů o aktuálnosti údajů v databázi. 

4. Střednědobý a akční plán KPSS - na každé PS je nutné si ujasnit priority, cíle a 

opatření, vysvětlit – proč a jak, otázky zjistit z analýz. Plán je nutné sladit 

s plánem kraje a je potřeba jej schválit Zastupitelstvem města Vizovice. 

 

AD 3) V březnu se uskuteční jednání ORP Vizovice – bude zajištěna návštěva 

sociálního zařízení, předpokládá se, že společnosti TOPAS. Dále bude prostor 

k prezentaci KPSS, kde bude koordinátorka přizvána.  

Proběhlo také zhodnocení 2. veřejného setkání a členové ŘS byly seznámeni 

s průběhem dotazníkového šetření. Vedoucí sociálního odboru, pan Nedbal informoval 

zúčastněné o tendenci v sociálních službách, kdy nebude podporováno budování 

nových, ale udržení stávajících pobytových služeb s posílením služeb terénních.  

Proběhla také diskuse ohledně spolufinancování sociálních služeb obcemi. Bylo 

navrženo oslovení paní Kapustové ze Zlínského kraje k účasti na jednání obcí ORP 

Vizovice.  

 

Zapsala: Alena Rasochová, vedoucí řídící skupiny 


