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Zápis ze čtvrtého setkání pracovních skupin Senioři + Rozvoj ostatních 

sociálních služeb v rámci tvorby SPRSS v ORP Havlíčkův Brod 

 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ Havlíčkův Brod 

Datum konání: 4. 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 

Jednání pracovní skupiny bylo zahájeno v 9:00 hod. úvodním slovem Moniky Čejkové, která 

všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání. Po krátkém představovacím 

kolečku předala paní Čejková slovo panu místostarostovi Slávkovi a poté kolegyni Elišce 

Matulové.  

2. Stanovení vize 

Paní Matulová přítomné žádá o náměty na definování vize, od které se poté bude odvíjet 

specifikace strategických a specifických cílů. Přítomní velmi aktivně reagují a sdělují paní 

Matulové definice vize Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Přesné vymezení vize 

je součástí přílohy zápisu.  

3. Nastavení strategických a specifických cílů. 

Dále paní Matulová pokračuje dalším bodem programu a to sice specifikací strategických  

a specifických cílů, které vychází z problémů a příčin definovaných na předchozích pracovních 

skupinách. Přesné definování všech cílů je součástí přílohy zápisu.  

4. Stanovení návrhů opatření 

Tento bod programu bude doplněn na příštím jednání pracovní skupiny.  

5. Výběr školení pro poskytovatele sociálních služeb 

Poskytovatelům sociálních služeb byl od paní Čejkové předán seznam možných vzdělávacích 

seminářů. Poskytovatelé požádali o zaslání seznamu na e-mail, na základě kterého se vyjádří, 

o jaká školení mají zájem.  
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6. Informace o výzvách MAS Královská stezka 

Pan Charouzek informoval přítomné o připravovaných výzvách MAS Královská  stezka 

z Integrovaného regionálního operačního programu. V jarních měsících (březen-duben) bude 

MAS vypsána výzva na Sociální služby, která je určena pro registrované poskytovatele 

sociálních služeb. Pan Charouzek požádal případné zájemce o dotaci o zaslání svých záměrů 

na e-mail Královské stezky a informoval o možnosti následné konzultace.  Na slovo pana 

Charouzka navázala paní Vencovská z MAS Českomoravské pomezí, která přítomné 

informovala také o výzvách této MAS.   

7. Diskuse a závěr 

Paní Čejková děkuje přítomným za jejich aktivní účast a spolu s kolegy se těší na další setkání, 

které proběhne v prvních měsících nového roku.  

Zapsala: Ing. Ivona Moravcová 

Přílohy k zápisu: 

 Stanovení vize. 

 Definování strategických a specifických cílů.  


