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Zápis z 1. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Přešticku 

 
Přítomni:   

Město Přeštice - Mgr. Karel Naxera,  

Město Přeštice - Ing. Zdeňka Alblová,  

MěÚ Přeštice OSVZ - Zdeňka Bártová DiS., ,  

KKC Přeštice - Miroslava Jůnová,  

KKC Přeštice Mgr. Martina Míšková,  

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice - Mgr. Petr Fornouz,  

Pečovatelská služba Přeštice - Martina Rulfová DiS., 

Člověk v Tísni o.p.s. - Alena Černošková,  

Diakonie Západ - Bc. Eva Bradová,  

Denní stacionář - Mgr. Michaela Cimická,  

Speciální ZŠ A MŠ Merklín - Mgr. Ivana Kováčová,  

Zástupce veřejnosti - Mgr. Martina Hanzlíková,  

KPSS MěÚ Přeštice - Petra Fornouzová,  

CpKP západní Čechy - Lenka Červenková, 

CpKP západní Čechy - Bc. Marie Hrečínová Prodanová,  

CpKP západní Čechy - Mgr. Ondřej Raffel 

 

Omluveni: Obec Příchovice - Pavlína Nohavová 

 

Datum:  22. 9. 2020 

Místo konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

 
Program setkání: 

1. Představení členů řídící skupiny 

2. Seznámení s projektem komunitního plánování sociálních služeb na Přešticku 

3. Projednání základní listiny komunitního plánování sociálních služeb a statutu a jednacího 

řádu řídící skupiny 

4. Různé a diskuze 

 
Ad. 1 Představení členů řídící skupiny 
1) V úvodu setkání byli členové řídící skupiny požádání o představení a sdělení svých očekávání od 

komunitního plánování sociálních služeb (dále je KPSS): 

 

Někteří členové ŘS se zatím KPSS neúčastnili, nemají proto žádná očekávání, ale těší se, co celý 

proces přinese. 

Někteří členové očekávají, že bude dobře probíhat spolupráce mezi všemi subjekty a organizacemi 

v regionu (poskytovateli služeb atd.) a budou se šířit informace o sociálních službách. Zároveň se 

bude více mluvit o službách pro všechny potřebné cílové skupiny včetně například dětí se zdravotním 

postižením a dalších. Dále přítomní očekávají, že se budou rozšiřovat potřebné služby v dostatečné 

dostupnosti dle potřeb regionu. 

Martina Míšková doplnila, že v rámci Kulturního a komunitního centra Přeštice je nově zajištěn 

mobilní pracovník, který pomáhá seniorům. 
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V rámci očekávání byly ale vyjádřeny také obavy z celého procesu plánování, který často nemusí 

vyústit v realizaci naplánovaných aktivit například z důvodu financí. Ve výsledku se pak pouze 

plánuje bez jakýchkoliv dopadů a výsledků. 

 

Ad. 2 Seznámení s projektem komunitního plánování sociálních služeb na Přešticku 
V další části byli přítomní krátce seznámeni s komunitním plánováním sociálních služeb a projektem 

„Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“ včetně 

výstupů projektu a dílčích aktivit – anketa a webová sekce k sociální problematice na Přešticku. 

 

Veškeré informace jsou dostupné v prezentaci, která je zaslána spolu se zápisem. 

 

Ad. 3 Projednání základní listiny komunitního plánování sociálních služeb a statutu a 

jednacího řádu řídící skupiny 
V dalším bodu jednání byla schválena základní listina KPSS a statut a jednací řád řídící skupiny: 

V Základní listině byl upraven překlep ve větě ustavující schválení dokumentu. 

Poté byl dokument řídící skupinou schválen. 

  

Ve statutu a jednacím řádu řídící skupiny bylo upraveno, že zápis z jednání pořizuje předem určený 

člen řídící skupiny. Dále bylo upraveno, že zápis z jednání bude vyvěšen na webovém portálu 

k sociální problematice na Přešticku. 

Poté byl statut a jednací řád řídící skupinou schválen.  

 

Ad. 4 Různé a diskuze  
Přítomní byli dotázáni, zda by pro ně bylo problematické další setkání ŘS realizovat formou video-

hovoru, pokud by to současná situace s Covid-19 vyžadovala. Dle přítomných by to v případě potřeby 

neměl být problém.  

 

Zapsala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Mgr. Ondřej Raffel CpKP ZČ 

Dne: 23. 9. 2020 


