
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SPRSS 

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 
 
 
Termín: 20. 10. 2021 od 13:00 hodin 
Místo konání:  MěÚ Kaplice, hlavní zasedací místnost 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hlavní body programu: 
1. Plánování a podpora sociálních a návazných služeb na Kaplicku 
2. Aktuální situace ve službách 
3. Revize strategické části SPRSS  
4. Diskuse 
 
 
K bodu č. 1: Byl nastíněn  a projednán harmonogram a další postupné kroky pro realizaci procesu 
plánování. PS se seznámila se záměry resp. podporovanými aktivitami pro Akční plán OPZ+ MAS Pomalší. 
V rámci realizace plánovaného projektu MAS z výzvy OPZ+ nebude možné podpořit sociální služby dle 
zákona. Z diskutovaných témat za plánovanou oblast podpory vyplynulo, že na území chybí především 
systematická podpora komunitní práce, která by vhodně doplnila stávající dostupné služby, u některých 
potřeb cílových skupin pak částečně nahradila služby, které jsou na území nedostupné. Další případné 
návrhy a připomínky k AP je možně vznášet a předávat i v mezidobé mezi setkáním pracovní skupiny. 
 
 
K bodu č. 2:  Členky a členové PS se vzájemně informovali a projednali aktuální situaci ve svých službách 
a v síti poskytovaných sužeb na Kaplicku. Byly projednány aktuální zjištěné potřeby stávajících a 
potenciálních uživatelů služeb a navrženy aktualizace pro plánované aktivity strategické části plánu. 
 
 
K bodu č. 3: PS provedla monitoring příslušných plánovaných aktivit strategické části plánu, byly 
předloženy návrhy pro doplnění a aktualizaci pro příští rok. Další upřesnění plánovaných aktivit vč. 
aktualizace finanční náročnosti proběhne ve spolupráci s příslušnými garanty, resp. poskytovateli 
sociálních a návazných služeb. 
 
 
K bodu č. 4: K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 
 
 
Jednání skončeno v 15:00 hodin 
 
Zapsal: Z. Říha 
 
 



pREzENčruí llsrlrun
z jednání pracovnískupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením

dne: 20. I0.2027 (od 13:00 hodin)
Svým podpisem dávám dle § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 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 Pomalšío.p.s. (např. internetové stránky, sociální sítě apod.).
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Bc. Martina Bártová lcos - osobníasistence O nql lZl.Á
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Nózev projektu: Střednědobý plán rozvoje sociólních služeb na území SO ORP Kaplice
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PS Senioři a osoby se zdravotním postižením - prezenční listina
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Nózev projektul Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb nq území SO ORP Kaplice


