
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SPRSS 

OSOBY V KRIZI A OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ 

 

 
 
 
Termín: 06. 06. 2022 od 15:00 hodin 
Místo konání:  MěÚ Kaplice, hlavní zasedací místnost 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hlavní body programu: 
1. Aktuální situace ve službách, potřeby uživatelů 
2. Implementace plánovaných aktivit, návrhy pro aktualizaci plánu 
3. AP pro OPZ+ MAS Pomalší 
4. Diskuse 
 
 
K bodu č. 1: Členky a členové PS vzájemně se informovali a projednali aktuální situaci v síti poskytovaných 
sužeb a zjištěných potřebách stávajících a potenciálních uživatelů. 
Hlavní projednávaná témata a problémy – dluhy a exekuce, bezdomovectví, poradenství pro uprchlíky, 
sociální bydlení, sexbyznis, závislosti, domácí násilí, prevence, chybějící komunitní služby, spolupráce se 
sociálními pracovníky nemocnice a efektivní spolupráce služeb. 
 
 
K bodu č. 2:  
PS projednala naplňování cílů jednotlivých plánovaných aktivit, v rozsahu kapitoly pracovní skupiny, pro 
letošní rok.  
 
 
K bodu č. 3:  
 
Pracovní skupina se seznámila s aktuálním stavem nastavení AP pro OPZ+ MAS Pomalší. Cílové skupiny, 
kvantifikace a řešená témata v prioritách, resp. v navržených opatření odpovídají identifikovaným 
potřebám cílových skupin. 
 
 
K bodu č. 4: K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 
 
Jednání skončeno v 16:30 hodin 
 
Zapsal: Z. Říha 
 
 
 
 



pREZENčruí usrtrun
z jednání pracovnískupiny: Osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí

dne: 06, 06,2022 od 15:00 hodin

Svým podpisem dávám dle § 9 písm. a) zákona č. 1o1/2oo0 Sb., o ochraně osobních ÚdajŮ, výslovný souhlas ke

zpracování a evidenci údajů uvedených vtéto listině pro účely dokladování realizace této akce. svým podpisem

zároveň souhlasím s pořízením fotodokumentace, obrazového nebo zvukového záznamu z této akce a s následným

bezplatným a časově i územně neomezeným použitím tohoto materiálu pro propagaci a prezentaci Činnosti

MAS Pomalší o.p.s. (např. internetové stránky, sociální sítě apod.).
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Jméno Organizace Podpis

Mgr. Pavlína B|áhová MěÚ Kaplice .A/
Martin Griga Městská policie Kaplice
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Mgr. Daniel Jambrikovič CPDM, o,p.s. oht UU€].J

On@ttr:lMgr. PavelJanota ÚP sociálníprac. (hmotná nouze)

Bc. Václava lanoušková MěÚ Kaplice, kurátorka /ú

Mgr. Jiří Kalina Zástupce cílových skupin /&
Bc. Monika Kochlóflová ROZKOŠ bez RlZlKA, z. s. /2/
soňa kolarová

Michal kulík

Zástupce cílových skupin
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Mgr. Lenka Laugesen Nemocnice Český Krumlov
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Mgr. Tereza Pacáková DcH l ntervenční centrum

Mgr. Nika Pejchová (vedoucí) MěÚ Kaplice

Bc. Tereza Valachová
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