Informační schůzka
pro potenciální členy pracovních skupin
Komunitního plánu rozvoje sociálních
služeb v ORP Humpolec
V Humpolci dne 12. 9. 2017

Program jednání:
1. Stručné představení projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP
Humpolec
2. Stanovení pracovních skupin (PS) a finální rozdělení členů do jednotlivých
skupin
3. Diskuse: stanovení pracovních témat PS, priorit, náplně a postupu práce
PS
4. Diskuse: témata školení účastníků realizace projektu
5. Stanovení předběžného harmonogramu realizace projektu, nastavení
četnosti a harmonogramu schůzek pracovních skupin
6. Informace o vybudování komunitní centra v klubu kina – přesun služeb
do jednoho centra

Komunitní plán sociálních služeb
v ORP Humpolec
Projekt realizuje MAS Humpolecko
v rámci OP Zaměstnanost, výzva č. 063 Podpora procesu plánování
sociálních služeb na obecní úrovni reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578

Základní informace o projektu
• Cíl projektu: Vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
ORP Humpolec pro období 2019 až 2025 a následný akční plán na roky 2019 a 2020.
• Dílčí cíle projektu: Zmapování potřeb a požadavků na druh a rozsah sociálních služeb,
návrh využití stávajících zdrojů pro zajištění sociálních služeb, stanovení priorit
financování soc. služeb a způsob financování, zvýšení informovanosti v oblasti soc. služeb.
• Výstupy projektu:
Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec pro období
2019 – 2025
Vytvoření následných akčních plánů na roky 2019 a 2020
Vydání brožury poskytovatelů sociálních služeb v ORP Humpolec – náklad ca 290 ks
Proškolení účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb
• Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Klíčové aktivity projektu (KA)
• KA 1: Zajištění a koordinace procesu plánování
• KA 2: Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a akčních plánů (AP)
• KA 3: Vytvoření SPRSS a AP
• KA 4: Informování a zapojování účastníků procesu plánování
• KA 5: Vzdělávání účastníků procesu plánování
• KA 6: Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a
Krajem Vysočina

Organizační zajištění projektu I
oŘídící skupina
• 2 zástupci MAS (Ing. Eliška Matulová a Mgr. Pavel Hrala) + Ing. Josef
Fiala, vedoucí Odboru zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ Humpolec
• řídí proces tvorby SPRSS
oKoordinační skupina
• zástupce z každé pracovní skupiny + PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.,
předseda Rady spolku MAS + Ing. Lenka Bartáková, členka Rady města
Humpolec
• koordinuje práci jednotlivých pracovních skupin

Organizační zajištění projektu II
oPracovní skupiny (PS)
• podávání podnětů a návrhů, příprava podkladů pro tvorbu
komunitního plánu a jeho následnou realizaci, diskuse nad potřebami
uživatelů soc. služeb a způsob jejich uspokojování, vytváření místního
partnerství pro danou cílovou skupinu
• 4 pracovní skupiny, každá ca 3 – 5 členů:
a) Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných
b) Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené
c) Rozvoj ostatních sociálních služeb
d) Rozvoj spolupráce s krajem Vysočina

.

•

a) Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných
-navržení členové:
1. Centrum denních služeb Barborka - Bohuslava Zajptová
2. Fokus Vysočina – Mgr. Michaela Urbánková
3. Úřad práce Pelhřimov, k.p. Humpolec - Eva Pourová
4. Oblastní charita Havlíčkův Brod – Bc. Jana Dománková
b) Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené
-navržení členové:
1. Domov Blahoslavené Bronislavy - Ing. Jan Výborný
2. starostové obcí ORP Humpolec
3. Město Humpolec - Mgr. Petra Tomanová, SPOD
4. Oblastní charita Havl. Brod – Mgr. Jana Zelenková
5. dva zástupci z Rady seniorů (senioři, zdravotně postižení)

c) Rozvoj ostatních sociálních služeb

-navržení členové:
1. MPSV - Zuzana Vlková, lokální síťařka MPSV
2. Centrum denních služeb Barborka - Lada Nováková
3. Kruhcentrum - Ivana Kmochová
4. Centrum U Větrníku - Michal Matula
5. Oblastní charita Havlíčkův Brod – Mgr. Lenka Vencová
d) Rozvoj spolupráce s krajem Vysočina
-navržení členové:
1. Háta – Ing. Iveta Vrbová
2. Kruhcentrum – Hana Dominová
3. Fokus Vysočina – Mgr. Anna Šimonová
4. Medou – Mgr. Zuzana Žaloudková
5. Kraj Vysočina – Bc. Erika Volavková, Dis.
6. starosta obce z ORP Humpolec
7. Oblastní charita Havl. Brod – Bc. Anna Blažková

.

