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

Zápis ze zasedání
2. zasedání pracovní skupiny 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 29. 9. 2020
v 10.00 hod. Místo konání Sál Multifunkčního domu města Bystré, náměstí Na Podkově 68,
Bystré
Přítomní účastníci:
Viz prezenční listina
Program zasedání:
1. Průběžné hodnocení dotazníkového šetření
2. Návrh vize SPRSS
3. Různé
Ad1/
Přítomní účastníci byly seznámeni s průběžnými výsledky dotazníkového šetření. Šetření bylo
prodiskutováno podle cílových skupin. V cílové skupině Rodiny s dětmi, děti a mládež se
účastníci shodli na potřebnosti mediátora a projektu pro děti – uzavřená skupina, ne forma
Nízkoprahového zařízení. Byl zmíněn první návrh na případnou spolupráci při výcviku asistentů
zaměřené na děti s PAS – spolupráci navrhli zástupci RIC a Oblastní charity Polička. V cílové
skupině Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené se vyskytla potřeba
psychologa, adiktologa v terénu. Při diskuzi vyplynulo, že azylový dům pro rodiny s dětmi,
který se v dotazníkovém šetření objevil jako postrádaný, není ve skutečnosti problémem, který
není akutní. Diskuze probíhala i v rámci poskytování dobrovolnické služby v území. Účastníci
se shodli, že zde tato možnost zcela chybí, neshodli se ovšem na formě (formální/neformální).
Další diskuze bude probíhat v průběhu celého komunitního plánování. Připomínky, které
nebyly zmíněny na schůzce mohou účastníci zasílat koordinátorovi SPRSS do 1. 10. 2020.

Ad2/

Petra Martinů
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Přítomní byly seznámeni s návrhem vize SPRSS vytvořené realizačním týmem. Na místě nebyly
vzneseny žádné připomínky. Připomínky mohou účastníci zasílat koordinátorovi SPRSS do
1. 10. 2020.

Ad3/
Byl dohodnut termín další schůzky pracovních skupin, která se uskuteční 26. 11. 2020. Místo
schůzky bude upřesněno realizačním týmem SPRSS s dostatečným předstihem.
Účastníci byly požádáni o poskytnutí loga, pro účely tvorby SPRSS a katalogu služeb.
Byla prodiskutována možnost případné videokonference. Účastníci s možností souhlasili. O
využití videokonference bude rozhodovat realizační tým SRPSS.
Usnesení:
Vedoucích pracovních skupin vzali na vědomí:
Průběžné výsledky dotazníkového šetření.
Návrh vize SPRSS.

V Bystrém dne 29. 9. 2020

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

