Zápis z prvního setkání k Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
Setkání se konalo v Hlinsku ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko na Poděbradově
náměstí 1, dne 25. října 2017 od 14:00 do 15:30 hodin.
Program:
1. Seznámení s projektem
2. Ověření zájmu o zapojení se ze strany poskytovatelů soc. služeb
3. Obsazení pracovních skupin:
a)senioři a osob se zdravotním znevýhodněním
b)rodiny s dětmi a mládež
c)potřeby zbylých skupin a osob ohrožených soc. vyloučením
Setkání se zúčastnilo 27 osob které jsou uvedeny v prezenční listině (viz příloha)

Ze setkání se omluvili:

1

Jméno

Organizace

Renáta
Plíšková

Svaz Tělesně postižených
v České republice, z.s.
místní organizace
Hlinsko.děti

2

Obec Kameničky

3

Hlinečánek

4

Obec Všeradov

5

Centrum JPXXIII

6

Sahulová
Marie

Papežská misijní díla

Sídlo

e-mail
renatapliskova@seznam.cz

hlinecanek@email.cz

Sahma@seznam.cz

Členové realizačního týmu:

Jméno

Organizace

Olga Ondráčková

Vedoucí projektu

MAS Hlinecko, z.s.

Aneta Benešová

Koordinátor projektu

MAS Hlinecko, z.s.

Gabriela Brabcová

MAS Hlinecko, z.s.

Martin Vtípil

Odborný
garant
pro Vedoucí odboru Sociálních
pracovní skupiny 2,3 a věcí, školství a zdravotnictví
člen řídící skupiny
Město Hlinsko

Lenka Sodomková

Odborná garantka pro
pracovní skupinu 1 a
členka řídící skupiny

1. Přivítání hostů.
P. Ondráčková, vedoucí projektu, přivítala všechny přítomné. Představila realizátory projektu
plánování sociálních služeb v ORP koordinátorku Anetu Benešovou a odborné garanty p.
Martina Vtípila (vedoucího Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Hlinsko) a
p. Lenku Sodomkovou. Stručně představila dosavadní průběh projektu a jeho návaznost na
město Hlinsko a jeho Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví.

2. Prezentace k plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
Následovala prezentace projektu (viz příloha) koordinátorkou Plánu sociálních služeb v ORP
Hlinsko Anetou Benešovou.

3. Slovo odborných garantů
Poté se ujal slova p. Vtípil, který zdůraznil důležitost vytvoření plánu jako strategie pro
následné financování všech sociálních služeb působících v ORP Hlinsko. Propojení a
navázání spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb jako
takových ale i volnočasových organizací. Stručně popsal historii plánování na Hlinecku, kde
byl projekt odstartován, ale nikdy nebyl dokončen.
P. Sodomková dodala, že v souvislosti s krajem je dobré mít zmapované všechny
poskytovatele služeb a zároveň mít zpracovanou analýzu potřeb obyvatelstva, aby sociální sítí
nepropadl žádný obyvatel ORP Hlinsko.

4. Vyjádření k zapojení jednotlivých subjektů do plánu sociálních služeb
Dále byli všichni přítomní vyzváni p. Ondráčkovou k vyjádření zájmu účasti na plánování.
Z přítomných organizací a obcí má zájem se zapojit FOKUS Vysočina, Centrum denních
služeb Motýl, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Maják Hlinsko (organizace Mládež pro
Krista, z.s.), Město Hlinsko (Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví), Jaroslav Marek,
lokální síťař (MPSV). Ostatní zástupci organizací se rozhodnou po poradě s nadřízenými.

5. Poděkování
V 15:30 p. Ondráčková poděkovala všem za účast a ukončila schůzku.
Setkání vedla: Olga Ondráčková
Zápis ověřila: Gabriela Brabcová
Zápis zhotovila: Aneta Benešová

Příloha: Prezenční listina_SPRSS_25_10_2017
Foto ze setkání:

