Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina
projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec

Den a místo jednání: 6. 12. 2017 od 14:30 hodin, malá zasedací místnost MěÚ Humpolec
Přítomni:
Členové pracovní skupiny: Jiří Bína, Erika Volavková, Anna Blažková, Anna Šimonová, Iveta Vrbová,
Zuzana Žaloudková
Ostatní: Josef Fiala, Vít Skála, Pavel Hrala, Eliška Matulová, Monika Krčilová

Body programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod.
Zvolení vedoucího pracovní skupiny.
Představení aktualizovaného harmonogramu projektu.
Seznámení s Organizačním a jednacím řádem.
Moderovaná diskuse na téma finanční, metodická a jiná podpora sociálních služeb Krajem
Vysočina.
6. Informace o dotazníkovém šetření v rámci projektu.
7. Informace o jednání Koordinační skupiny projektu dne 12. 12. 2017.
8. Závěr.

1) Úvod
Eliška Matulová zahájila jednání v 14:30 hodin a poprosila o představení jednotlivých účastníků.
2) Zvolení vedoucího pracovní skupiny.
Vedoucím pracovní skupiny byl po krátké diskusi zvolen pan Jiří Bína.
3) Představení aktualizovaného harmonogramu projektu.
Eliška Matulová seznámila členy PS s orientačním harmonogramem projektu a postupem prací. Projekt
je realizován v rámci OP Zaměstnanost a délka realizace projektu jsou dva roky (září 2017 – srpen
2019). Výstupem bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v regionu ORP Humpolec na roky
2019 – 2021 a Akční plán na roky 2019/2020. Dotazníkové šetření mezi poskytovateli, uživateli a
zadavateli sociálních služeb plánujeme realizovat během 1. čtvrtletí 2018. Jsou plánována 3 jednání PS
(2. jednání v červenci 2018, 3. jednání v dubnu 2019); počet jednání PS ještě může být navýšen.
V průběhu realizace budou jednotlivé dílčí výstupy průběžně konzultovány se členy PS nejen na
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jednáních, ale také e-mailem. V rámci projektu budou organizována veřejná projednání v Humpolci,
příp. také v dalších obcích na území ORP.
Jednou z klíčových aktivit projektu je také vzdělávání účastníků procesu plánování. Členové byli
předběžně informováni o možnosti zúčastnit se kurzu pro poskytovatele sociálních služeb, který by se
měl konat 26. 1. 2018. Tématem školení by byly moderní trendy v poskytování sociálních služeb a
lektorkou školení paní Lenka Krbcová Mašínová z Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Eliška
Matulová pošle členům PS podrobnější informace, jakmile je obdrží. Členové PS mohou také sami
navrhnout témata kurzů a školení, jež by chtěli absolvovat (vzdělávání na téma sociálních služeb ve
vztahu ke komunitnímu plánování).
Žádný ze členů PS neměl k harmonogramu projektu dotazy či připomínky.
4) Seznámení s Organizačním a jednacím řádem.
Eliška Matulová ve stručnosti seznámila členy PS se Organizačním a jednacím řádem. Proběhlo krátké
představení jednotlivých skupin – Řídicí skupiny, Koordinační skupiny a Pracovních skupin.
Pan Bína vznesl požadavek na úpravu Organizačního řádu. Do řádu MAS zapracuje formulaci, že
jednotlivé pracovní skupiny jsou zpravidla složeny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů
sociálních služeb. Další připomínky k řádu nebyly na jednání vzneseny. Případné připomínky
k Organizačnímu a jednacímu řádu lze poslat e-mailem na adresu info@humpolecko.cz do 5. 1. 2018.
5) Moderovaná diskuse na téma finanční, metodická a jiná podpora sociálních služeb Krajem
Vysočina.
Slovo si vzal Vít Skála (odborný konzultant) a navrhl brainstorming jako formu diskuse. Členové PS
diskutovali nad tím, jak aktuálně funguje spolupráce a komunikace ve směru region – kraj a kraj –
region (klady i zápory současného stavu). Odborný konzultant (Vít Skála) zpracuje výstupy, MAS jej
rozešle členům PS k případným komentářům a připomínkám.
6) Informace o dotazníkovém šetření v rámci projektu.
Eliška Matulová seznámila členy PS s plánovaným dotazníkovým šetřením mezi uživateli sociálních
služeb. Dotazníky lze připomínkovat e-mailem do 5. 1. 2018.
7) Informace o jednání Koordinační skupiny projektu dne 12. 12. 2017.
Jednání Koordinační skupiny projektu, které by se měl zúčastnit vedoucí PS (Jiří Bína), se bude konat
12. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti MěÚ Humpolec od 15:00. Na schůzce budou probírány výstupy
z jednotlivých jednání pracovních skupin. Pan Bína potvrdí, zda se bude moci schůzky zúčastnit. MAS
pošle informaci o konání schůzky vedoucímu PS e-mailem.
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8) Závěr.
Jednání bylo ukončeno v 16:35.
ÚKOLY:
a) MAS pošle členům PS seznam poskytovatelů sociálních služeb na Humpolecku. Členové PS
v případě potřeby opraví/doplní data dle skutečnosti a doplní kapacitu služby. Doplněný
seznam pošlou členové PS na e-mail info@humpolecko.cz nejpozději do 5. 1. 2018.
b) MAS pošle členům PS nabídku školení pro poskytovatele sociálních služeb konaném dle plánu
25. /26. 1. 2018, jakmile obdrží detailnější informace. Členové PS mohou průběžně posílat emailem jejich tipy a požadavky na témata školení.
c) MAS upraví Organizační a jednací řád dle připomínky. Další připomínky k Organizačnímu a
jednacímu řádu lze posílat do 5. 1. 2018.
d) Podněty a připomínky k dotazníkům lze zasílat nejpozději do 5. 1. 2018.
e) MAS pošle členům PS zápis a výstupy z jednání. Podněty k výstupům z jednání lze zasílat
e-mailem do 5. 1. 2018.
f) MAS pošle vedoucímu PS informační e-mail k jednání Koordinační skupiny 12. 12. 2017.
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