ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE konané dne 23.09.2015
Přítomni:
Mgr. Petr Antoni, Mgr. Blanka Hodanová, Lenka Jendrísková, DiS., Mgr. Eva Kapicová,
Ing. Roman Kotvas, Alena Krátká, Jana Kadlecová, Michaela Kolbábková, DiS., Leona
Šimková, Mgr. Miriam Chládková
Omluveni:
Mgr. František Holý, Mgr. Marie Jobová, Monika Pischová, Miroslava Rozvoralová, DiS.,
Mgr. Theo Šimko, Naděžda Štafová, Iva Šmejcová, Stanislava Žitníková, Jaroslava Panská

Nepřítomni:
Miroslav Černý, Anton Mundok, Jana Nováková, Mgr. Štěpánka Pešková Vlachová,
František Řehák
Hosté:
Mgr. Kamila Sulíková - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec, koordinátor
Kamila Nováková, DiS., - odbor sociálních věcí – úsek sociální práce

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

úvod, informace o změně tajemníka pracovní skupiny
představení nového člena pracovní skupiny
pozvání člena pracovní skupiny na ples
návrh inovace jednání pracovní skupiny
informace o postupu prací na Adresáři sociálních služeb Města Žatec
informace o zařazení přesahových služeb do Adresáře sociálních služeb Města
Žatec
7) výzva členům pracovní skupiny k poskytnutí informací o přehledu aktivit pro
seniory do konce roku 2015
8) formulace vize KP na rok 2016
9) informace ze zasedání komise euroregionu Krušnohoří
add 1)
Koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková přítomné uvítala a informovala členy pracovní
skupiny o změně tajemníka, novým tajemníkem bude jmenována od 1.10.2015 Kamila
Nováková DiS., odbor sociálních věcí MěÚ Žatec, která nahradí Mgr. Miriam Chládkovou,
odbor sociálních věcí MěÚ Žatec.

add 2)
Členům komise se představila nová členka p. Jana Kadlecová a Michaela Kolbábková, DiS.,
které se budou účastnit jednání pracovní skupiny KP za organizaci Handicap, o.s., proběhlo
stručné představení jednotlivých zúčastněných členů pracovní skupiny a náplně činností jejich
organizací.
add 3)
Mgr. Petr Antoni pozval členy pracovní skupiny na 6. reprezentační ples Domova pro seniory
a Pečovatelské služby v Žatci Žatec, který se uskuteční v sobotu 24.10.2015, od 20.00 hodin
v Lidovém domě. Všem předal pozvánky na ples a vizitky s kontaktními údaji s žádostí,
v případě účasti, o zaslání e-mailu o počtu osob, které se plesu zúčastní.
add 4)
Koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková tlumočila nápad/návrh RC Sedmikráska uspořádat
každý rok reprezentační ples Komunitního plánování, kdy každý rok by jej zaštítil jeden
poskytovatel, přičemž na organizaci by se podílelo více účastníků/ členů KP. Vznikl by tak
prostor pro důvěrnější poznávání jednotlivých služeb a komunitní plánování by se dostalo
více do povědomí široké veřejnosti.
Termín: do 30.9.2015 zaslat tajemníkovi pracovní skupiny vyjádření, návrhy.
add 5)
Koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková zúčastněné informovala, že do konce měsíce října
2015 bude spuštěna nová verze Adresáře poskytovatelů sociálních služeb v Žatci na
internetových stránkách Města Žatce. Nabídla poskytovatelům možnost rozšířit zveřejněné
informace, které mohou být detailnější oproti papírové formě adresáře.
Termín: do 30.9.2015 zaslat v případě zájmu o rozšíření informací v elektronické formě
adresáře na e-mail koordinátorky KP.
add 6)
Koordinátorka KP dále informovala, že adresář bude obsahovat i přesahové služby ( např.
dopravní psycholog, tlumočnické služby atd.). Seznam přesahových služeb je vytvořen a
bude zaslán jednotlivým členům s výzvou k doplnění a případnému připomínkování.
Termín: do 29.9.2015 zaslat návrhy na doplnění či připomínky na e-mail koordinátorky KP.
add 7)
Koordinátorka KP vyzvala k zaslání informací o aktuálních aktivitách pro seniory, které
budou realizovány do konce roku 2015. V případě zájmu ze strany realizátora, budou tyto
informace zveřejněny v Žateckém zpravodaji.
Termín: do 25.9.2015 do 9.00 zaslat na e-mail koordinátorky KP.
add 8)
Všichni členové pracovní skupiny KP jsou vyzváni z zaslání svých návrhů, na téma, kterému
by se KP Města Žatce mělo v nadcházejícím roce 2016 věnovat. Téma musí být v souladu
s cíli a opatřeními KP a stát na reálných základech.
Termín: do 30.9.2015 zaslat na e-mail koordinátorky KP.

add 9)
Koordinátorka KP informovala o zasedání komise euroregionu Krušnohoří dne 24.9.2015
v Restauraci U Zlatého beránka. O výstupech z jednání podá členům pracovní skupiny KP
informace.

v Žatci dne 24.9.2015
zapsala: Mgr. Miriam Chládková

