ZÁPIS
ze čtvrtého setkání partnerské platformy (PAPLA)
k projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH,
reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600
konaného dne 24. října 2019 od 15.30 hodin v Luži
Přítomni: viz prezenční listina
1. Úvod a informace za MAS SKCH z.s.
Setkání zahájila Bc. Pavlína Florianová v 15:30 hodin přivítáním přítomných.
Představení programu
Koordinátorka projektu představila následující program jednání:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Informace za MAS SKCH
Rekapitulace realizace projektu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Memorandum o partnerství
Diskuze a hlasování
Informace o dalším postupu v podpoře sociálně vyloučených osob v regionu

2. Informace za MAS SKCH
Manažerka MAS informovala o výzvách rozvoje sociálních služeb, v oblasti zaměstnanosti, síťování a
tvorba partnerství. Na základě znalosti území se snažíme propojovat projekty tak, aby vzájemně
navazovaly a měly smysl. I v případě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jsme již od začátku
měli zájem na tom, aby byl výstup prakticky použitelný a dalo se na něm i nadále stavět.
3. Rekapitulace realizace projektu
Koordinátorka seznámila přítomné s koncepcí projektu, s jeho cílem a trváním. Dále informovala
o výstupech projektu, jimiž jsou:
-

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vytvořený na základě důkladně odborné analýzy
a využití komunitního přístupu

-

Rozvoj partnerství, efektivnější způsob vzájemné komunikace a informovanosti, síťování
a naplňování potřeb v území

Rovněž byly zrekapitulovány cílové skupiny projektu:
-

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování

-

Nestátní neziskové organizace

-

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Dále koordinátorka upozornila na trvalou možnost sledování projektu na webu www.masskch.cz, kde
jsou a zůstanou vedeny všechny výstupy, zápisy i budoucí aktuality k projektu.
Následně byl zrekapitulován harmonogram celého projektu:
11/2017–01/2018

Příprava realizace projektu – sestavení realizačního týmu, nastavení
spolupráce s CS, harmonogram, tvorba webových stránek, sestavení PAPLA
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02/2018–12/2018

01/2019–07/2019

08/2019–10/2019

Získání aktuálních dat pro tvorbu SPRSS a jejich analytického zpracování
• Rešerše relevantních strategií v území
• Zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb ve všech obcích na území
MAS
• Vyhodnocení zjištěných dat – návrh Analytické části SPRSS (SWOT
analýza a Analýza problémů a potřeb)
• Schválení Analytické části SPRSS v rámci PAPLA (2)
Tvorba návrhové části SPRSS
• Akce pro veřejnost, komunitní diskuze
• Schválení návrhu priorit a opatření budoucího SPRSS v rámci PAPLA
(3)
Vytvoření výstupního dokumentu SPRSS
• Schválení konečné podoby SPRSS v rámci PAPLA (4)
• Vytvoření map potřebnosti, zkrácených verzí pro veřejnost po
jednotlivých obcích (21), distribuce dokumentu
• Podpis Smlouvy o partnerství v rámci PAPLA (4)

4. Finální část dokumentu SPRSS
Koordinátorka informovala o finální podobě dokumentu SPRSS, který byl předložen všem členům
k připomínkování a v tuto chvíli bude schvalována poslední část – Akční plány území MAS SKCH, z.s.
Dokument bude ve finální podobě zveřejněn na webových stránkách projektu a také distribuován do
jednotlivých obcí.
Jako 1. část Analytická část – proběhla analýza území a z výstupů pak byla vytvořena 2. Návrhová část.
Poslední část akčních plánů pro jednotlivé obce byla všem členům zaslána v předstihu
k připomínkování. Připomínky byly zapracovány. Dále byla zrekapitulována struktura dokumentu
a z obsahové části zdůrazněna definice vize, cíle a opatření a k nim také doporučení realizátoři
a doporučené zdroje.
Dále byly představeny Mapy potřebnosti, které jsou k nalezení na webu projektu v jeho výstupech
(https://www.masskch.cz/projekty-mas/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mas-skch/pssvystupy/)
Připomínky:
Hamzova léčebna – připomínka k akčnímu plánu Luže Tab. č. 68 Zdravotnická zařízení v obci
k 30.6.2019, Luže – lékař specialista – ANO (Hamzova léčebna – ambulance) - Připomínka bude do
finálního dokumentu zapracována.
5. Memorandum o partnerství
Považujeme za správné udržet následnou formu spolupráce, kdy bychom vytvořili memorandum
o spolupráci. PAPLA by se i nadále scházela jednou ročně, kdy by si účastníci na těchto setkáních
vyměnili zkušenosti a MAS by na této bázi potom aktualizovala výstupy. Účastníci byli požádáni
o vyjádření k zájmu o memorandu o partnerství.
Vedoucí manažerka MAS SKCH z.s. také doplnila souvislost se strategiemi obcí, kdy spolupráce mezi
provozovateli a obcemi bude stěžejní. Veškeré podněty od poskytovatelů sociálních služeb i zástupců
obcí jsou trvale vítány.
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6. Diskuze a schvalování SPRSS
Metodik projektu a předseda PAPLA p. Marek vyzval přítomné k diskuzi o finální části dokumentu
a poté bylo přistoupeno k hlasování schválení finálního dokumentu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb.
Hlasování PRO (19), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
7. Informace o dalším postupu v podpoře sociálně vyloučených osob v regionu
V tuto chvíli je připravován návazný projekt, který by ověří potřebu koordinačního pracovníka na
podporu sociálního začleňování a spolupráce partnerů v území. Součástí tohoto projektu bude vznik
pracovního místa (sociální pracovník), který bude síťovat a zastřešovat komunikaci mezi sociálními
službami a starosty měst a obcí v ORP Chrudim. Předpokladem kvalitní zpětné vazby je zachování forem
spolupráce členů Odborného týmu.
Nebyla přímo vyhlášená původně avizovaná výzva s návazností přímo na projekt SPRSS, ale pouze výzva
pro zahájení nových projektů tohoto typu, přestože dílčí výstupy byly na požádání MPSV řídícímu
orgánu poskytnuty obratem. V průběhu projektu a na základě dosavadních výstupů bylo zjištěno, že
chybí pracovní pozice (faktická pomoc) – „koordinátor sociálního začleňování (SZ)“. Proto se aktéři
shodli na potřebě služby koordinátora pro region MAS SKCH z.s.
Koordinátor SZ pro region MAS SKCH z.s.
-

podpora pro starosty, obce, poskytovatele i pro veřejnost a koordinace služby na území
MAS SKCH z.s.

-

koordinace setkávání provozovatelů sociálních služeb z území

-

propojování jednotlivých poskytovatelů se samosprávou, osvěta, vzdělávání starostů
v sociálních věcech, určitě by to měl být sociální pracovník pro sociální poradenství

-

Depistáž v území

-

Komunikace s nově vzniklými komunitními centry v území

-

PAPLA – záměrem je, aby se poskytovatelé sociálních služeb setkávali i nadále

-

Nové formy spolupráce s ÚP a oblastí zaměstnanosti

-

Propojení se službami v oblasti zdraví

Přítomni byli vyzváni ke sdílení podnětů a nápadů v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb. Cílem projektu je praktické zaměření na pomoc samosprávě v regionu a zjednodušení
informačních toků v regionu pro veřejnost i poskytovatele sociálních služeb.
8. Závěr
Závěrem koordinátorka poděkovala všem členům PAPLA za účast na setkání. Setkání bylo ukončeno
v 17.00 hodin.

V Luži dne 24.10.2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřila: Bc. Pavlína Florianová
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