STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ÚZEMÍ POLIČSKA
REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Zápis ze zasedání
Setkání pracovních skupin 1-3, dne 23.2.2022
Místo konání: Multifunkční dům v Bystrém, nám. Na Podkově 68
Přítomní účastníci: Dle prezenčních listin

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
SENIORTAXI
AKČNÍ PLÁN na rok 2022
Různé (Střednědobý plán sociálních služeb Pardubického kraje, návrh dalšího
směřování platformy SPRSS aj.)

Ad1/
Přítomní účastníci byli předem v zaslaných materiálech seznámeni s hesly pro editační systém
elektronické verze Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb pro území Poličska.
Metodičkou projektu byla znovu přiblížena práce v editačním systému, byli seznámeni s funkcí
klíčových slov. Poskytovatel RIC Pardubice žádá o vlastní heslo k editaci. Další případné
zaškolení bude probíhat individuálně.
Ad2/
Všichni přítomní obdrželi předem vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se zájmu
o službu SENIOR TAXI. O výsledku budou informováni všichni poskytovatelé a zástupci obcí.
Hodnocení a záměry budou publikovány v Jitřence a Bysterských novinách.
Ad3/
Všichni přítomní obdrželi předem návrh Akčního plánu na období 4.2022-12.2022. Někteří
poskytovatelé poslali své plány na zbytek roku předem a ty byly metodičkou do plánu
zapracovány, některé se zapracovávaly během projednávání plánu v PS. AP bude předložen ke
schválení ŘS.

Petra Martinů
Jiřina Leinweberová
Bc. Tereza Jakubová

Kontakty:
manazer@maspolicsko.cz
metodik@maspolicsko.cz
koordinatorkp@maspolicsko.cz

tel.: 773 577 270
tel.: 777 588 300
tel.: 771 152 055
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Ad4/
Metodička SPRSS seznámila přítomné s průběhem schvalovacího procesu SPRSS. Všichni
zúčastnění se shodli na potřebě scházet se na platformě PS alespoň 1x ročně v období realizace
SPRSS. Shodli se na tom, že důležité téma je nedostatek vhodného bydlení v regionu, ubytovna
pro muže v Poličce, která není sociální službou je nyní hodně problematická.
Usnesení:
Členové pracovních skupin vzali na vědomí:
Použití editačního systému elektronické verze katalogu
Informaci o výsledcích dotazníkového šetření SENIOR TAXI
Akční plán na období 4.2022-12.2022
Informace o službách od poskytovatelů

Členové pracovních skupin souhlasí se svoláním pracovních skupin vždy ve 4. čtvrtletí
kalendářního roku.

V Bystrém dne 23.2.2022

Petra Martinů
Jiřina Leinweberová
Bc. Tereza Jakubová

Podpis: Mgr. Marie Štouračová

Kontakty:
manazer@maspolicsko.cz
metodik@maspolicsko.cz
koordinatorkp@maspolicsko.cz

tel.: 773 577 270
tel.: 777 588 300
tel.: 771 152 055

