Zápis ze třetího setkání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb
tvorby SPRSS v ORP Světlá nad Sázavou

Místo konání: Malá zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou
Datum konání: 25. 9. 2018 od 09:00 hod.
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)

Program:





Vyhodnocení dotazníkového šetření.
Výběr vzdělávacích workshopů.
Definování příčin aktuálních problémů.
Řešení dalších podnětů a připomínek.

1. Úvodní slovo
Třetí setkání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb bylo paní Ivonou Moravcovou
zahájeno v 9:00 hod.. Paní Moravcová všechny přítomné přivítala a představila jim program
jednání pracovní skupiny. Poté přešla k jednotlivým bodům jednání.

2. Výběr vzdělávacích workshopů
Paní Moravcová informovala přítomné o možnosti vzdělávacích workshopů a oznámila jim
termín a zaměření školení, na které se mohou účastníci sociálního plánování přihlašovat. Dne
15. listopadu se uskuteční školení GDPR potřebné pro strategické plánování v sociálních
službách. Školení je určené primárně pro neziskové organizace, nicméně jsou zváni všichni,
kteří mají o danou problematiku zájem. Ivona Moravcová upřesnila čas a místo konání školení10:30 hod. – 15:00 hod., Velká zasedací místnost MěÚ Havlíčkův Brod, a požádala přítomné,
aby svoji účast potvrdili buď na konci jednání skupiny či na e-mail MAS Královská stezka. Dále
předala slovo své kolegyni, která pokračuje dalším bodem jednání.

3. Vyhodnocení dotazníkového šetření
Paní Čejková představuje účastníkům výsledky dotazníkového šetření, které v organizacích
proběhlo během letních měsíců. Z dotazníků je patrná převážná spokojenost klientů
s poskytováním sociální služby. Za nedostatek považují dotazovaní časovou dostupnost
některých sociálních služeb a možnost využití více volnočasových aktivit. Celkově za ORP Světlá
nad Sázavou vyplnilo dotazníky 79 uživatelů sociálních služeb. Dále Monika Čejková pokračuje
dalším bodem jednání.
4. Definování příčin aktuálních problémů
Monika Čejková seznamuje účastníky s náplní další činnosti v práci konání pracovní skupiny.
Pomocí pracovních listů, které mají přítomní před sebou, budou k problémům (definovaným
na předchozích jednáních) přiřazeny příčiny, které tyto problémy primárně způsobují. Během
následující půl hodiny probíhá skupinové přiřazování příčin k jednotlivým problémům. Pan
Čapek dodává také řadu možných řešení problémů, které jsou dány do komentářů
k jednotlivým problémům.
5. Diskuse a závěr
Závěrem paní Čejková sdělila, že další jednání pracovních skupin bude probíhat společně se
zástupci KÚ a zástupci města Světlá nad Sázavou začátkem roku 2019. Společně s kolegyní
Moravcovou děkuje přítomným za účast a loučí se s nimi.

Zapsala: Lucie Šulcová
Ověřil: Lada Nováková

Přílohy k zápisu:
-

Definované příčiny jednotlivých problémů

