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Zápis ze čtvrtého setkání pracovních skupin Senioři + duševní zdraví a Rozvoj 

ostatních sociálních služeb v rámci tvorby SPRSS v ORP Světlá nad Sázavou 

 

Místo konání: Velká zasedací místnost Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 10. prosince 2018, 9:00-12:00 hod.  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina 

Program: 

 Stanovení vize. 

 Nastavení strategických a specifických cílů. 

 Stanovení návrhů opatření.  

 Diskuse a závěr.  

 

1. Úvodní slovo 

Setkání pracovní skupiny zahájila krátce po 9 hodině ranní úvodním slovem paní Čejková, která 

všechny přítomné přivítala a poděkovala jim za jejich hojnou účast. Na začátek seznámila 

všechny zúčastněné s programem jednání a poté předala slovo kolegyni Elišce Matulové.  

2. Stanovení vize 

Paní Matulová žádá poskytovatele sociálních služeb o náměty, které pomohou nadefinovat 

přesnou vizi, od které se dále budou odvíjet definice strategických, specifických cílů a následná 

opatření, jak těchto cílů dosáhnout. Účastníci pozvolna začínají reagovat na podněty paní 

Matulové a nastiňují hlavní body vize. Celé znění nadefinované vize je součástí přílohy tohoto 

zápisu.   

3. Nastavení strategických a specifických cílů. 

Kolegyně Matulová dále pokračuje dalším bodem jednání a to definováním strategických  

a specifických cílů, které budou přesně nastaveny na základě výstupů z předchozích pracovní 

skupiny. Konkrétní specifikace cílů je součástí přílohy dnešního zápisu.  

4. Stanovení návrhů opatření 

Další bod programu se na jednání pracovní skupiny probírá pouze z části. Eliška Matulová 

vyzívá přítomné k nadefinování konkrétních opatření k jednotlivým upraveným specifickým 

cílům. Doplněná opatření jsou součástí přílohy zápisu.  

5. Výběr školení pro poskytovatele sociálních služeb 

Paní Čejková rozesílá členům pracovní skupiny seznam možných vzdělávacích seminářů  

a prosí je o vyjádření, o který z daných seminářů mají zájem. Poskytovatelé navrhují zaslání 

seznamu e-mailem, po kterém se blíže vyjádří, o jaký seminář mají zájem.  
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6. Informace o výzvách MAS Královská stezka 

Paní Ivona Moravcová informuje přítomné o možnosti získání dotace přes MAS Královská 

stezka z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální služby. Tato výzva bude 

vypsána v jarních měsících březen-květen 2019. Paní Moravcová požádala poskytovatele, aby 

v případě svého zájmu o dotaci poslali na e-mail MAS svůj projektový záměr, který bude moci 

společně s MAS konzultován. Z IROP – Sociální služby je možné podpořit např. nákup 

automobilu či přestavbu zázemí soc. zařízení.  

7. Diskuse a závěr 

Paní Matulová děkuje všem zúčastněným za přítomnost a společně se svými kolegyněmi se 

bude těšit na další setkání pracovní skupiny v dalším roce.  

Zapsala: Ing. Monika Čejková 

Přílohy k zápisu: 

 Stanovení vize. 

 Definování strategických cílů, specifických cílů a některých opatření. 

 


