Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a
Domažlice“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis z 5. jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice, konaného dne 17.4.2012
v kanceláři vedoucí sociálního odboru MÚ H. Týn
Přítomni
Zdeněk Doktor, DiS., Jaromír Jirka, Mgr. Eva Kollerová, Lidmila Kracíková, Marie Lucáková
Nepřítomni
Ing. Antonín Baxa, Josef Hájek, Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Mgr. Luděk Thomayer
Program jednání
1. Projednání návrhu komunitního plánu sociálních služeb
2. Projednání účasti v monitorovací skupině
Body jednání
1. Členové řídící skupiny (dále jen ŘS) byli seznámeni s návrhem aktualizovaného komunitního
plánu sociálních služeb, který byl předán radě města Horšovský Týn k projednání a který
bude následně projednávat i zastupitelstvo města. Jde o návrh plánu, který byl představen
na veřejném projednání v Horšovském Týně a který byl na základě připomínek z tohoto
veřejného projednání dopracován. Nikdo z členů ŘS neměl k návrhu plánu žádné
připomínky ani návrhy na doplnění. P. Jirka zmínil dotazníkové šetření, které bude ještě
probíhat v souvislosti se zjišťováním potřeb uživatelů soc. služeb a dotazoval se na termín.
Dle informací od pí Syrovátkové by mělo být šetření realizováno do konce června a do
začátku září by měly být k dispozici výsledky.
2. Členové ŘS byli dále seznámeni s možností účasti v monitorovací skupině, která vznikne po
schválení komunitního plánu zastupitelstvem a která bude mít za úkol dohlížet na plnění
komunitního plánu. Setkávat se bude zhruba jedenkrát za rok zpravidla v září nebo říjnu.
Předběžný zájem o účast v monitorovací skupině projevili: pí Kollerová, p. Jirka, pí
Lucáková a pí Kracíková.
Závěrem setkání p. Doktor poděkoval všem členům řídící skupiny KPSS za jejich aktivní účast
v průběhu celého projektu komunitního plánování sociálních služeb.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 19.4.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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