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Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Zápis ze 2. setkání pracovní skupiny senioři a osoby se
zdravotním postižením
konaného v DPS Horšovský Týn
Program setkání:
1) Úvod
2) Katalog
3) Analýzy
4) Co můžeme udělat „hned“
5) Další průběh plánování
Body programu:
1. Úvod
Úvodního slova se ujal Aleš Kavalír z CpKP západní Čechy a přivítal všechny přítomné. Poté
se všichni zúčastnění vzájemně představili.
2. Katalog
Účastníci setkání se seznámili s návrhem struktury a vzhledu Katalogu sociálních a
souvisejících služeb na Domažlicku, Horšovskotýnsku a Holýšovsku.
3. Analýzy
Aleš Kavalír informoval přítomné, které analýzy již probíhají,
- analýza poskytovatelů sociálních služeb – probíhá,
- analýza potřeb uživatelů služeb – probíhá,
- nalýza zdrojů systému,
- anketa mezi širokou veřejností o potřebách v sociální oblasti – proběhla, viz vyhodnocení
ankety.
Vyhodnocení ankety mezi širokou veřejností je k dispozici na webových stránkách
www.muht.cz nebo jej lze obdržet na vyžádání od kontaktní osoby.
4. Co můžeme udělat „hned“
Z diskuse na téma co můžeme udělat hned – nezávisle na harmonogramu KPSS – vyplynuly
dva podněty: více informovat o zákonu č. 108/2006 Sb. a uvažovat o vydání v Sumáře
sociálních služeb (alespoň do doby, než bude k dispozici katalog poskytovatelů sociálních
služeb).
5. Další průběh plánování
Další průběh plánování bude probíhat podle předem stanoveného hramonogramu projektu.
V červnu letošního roku bude vydáním katalogu uzavřena 1. etapa, od července se rozběhne
druhá etapa projektu, jež vyvrcholí představením dokumentu Komunitního plánu a
zásobníku 5 vhodných projektů podporujících sociální integraci.
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Závěr
Příští setkání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením se uskuteční v září.

Zapsal: Zdeněk Doktor, 11. 5. 2007
Ověřil: Aleš Kavalír, 14.5. 2007
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