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ZÁPIS 
 

z online jednání Řídící skupiny 
 

v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

 na Přerovsku“ 
 

- dne 21. ledna 2021 - 

Program: 

1. Vzájemné představení se a seznámení 

2. Představení projektu 

3. Shrnutí dosavadních výstupů 

4. Rozpracované aktivity 

5. Prodloužení termínu sběru podkladů na Analýzu potřeb uživatelů na Přerovsku 

6. Naplánované aktivity na aktuální rok 

7. Logo komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku 

8. Předání informací z jednání pracovních skupin (PS) projektu 

9. Termín příštího jednání 

 

Ad 1. 

Na úvod online jednání proběhlo vzájemné seznámení členů. Představila se koordinátorka 

projektu, Marcela Porvazníková, metodička projektu, Mgr. Gabriela Fellingerová a projektová 

manažerka, Milena Surmová.  Dále pak jednotliví členové Řídící skupiny (ŘS). 

 

Ad 2. 

Koordinátorka projektu znovu představila projekt: „Aktualizace komunitního plánování 

sociálních služeb na Přerovsku“ a popsala jednotlivé klíčové aktivity, které tvoří obsah 

projektu. Členové ŘS byli vyzváni, aby navrhli další uživatele do pracovních skupin.  

 

Ad 3. 

Dalším bodem programu bylo shrnutí dosavadních výstupů, kterými jsou:  

a) Doplnění pracovních skupin o uživatele 

b) Jmenování Řídící skupiny 

c) Aktualizace základních dokumentů – Jednací řád PS, Jednací řád ŘS, Základní listina 

KPSS 

d) Sociodemografická analýza 

e) Připomínkování a schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 2021 

f) Letáček Síť pomoci na Přerovsku 

 

 

 

Ad 4. 
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Koordinátorka projektu informovala členy ŘS o rozpracovaných aktivitách, do kterých jsou 

zapojeni poskytovatelé sociálních služeb na Přerovsku.  

Jedná se o aktivity: 

a) Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

b) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Přerovsku 

c) Analýza finančních zdrojů poskytovatelů sociálních služeb na Přerovsku 

d) Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na Přerovsku 
 

 

Ad 5. 

Termín sběru dotazníků uživatelů, ze kterých se bude tvořit Analýza potřeb uživatelů sociálních 

služeb na Přerovsku, byl prodloužen do 30. ledna 2021. Způsob odevzdání vyplněných 

dotazníků je nastaven na: 

a) Poštou, k rukám koordinátorce projektu, Marcele Porvazníkové, na adresu:  

Bílanská 2380/59, 767 01 Kroměříž 

b) Fyzicky, k rukám Bc. Monice Navrátilové, odbor sociálních věcí a školství, vchod 

Smetanova 7 -> podlaží 0. - přízemí -> dveře č. 8 
 

Ad 6. 

Aktivity pro rok 2021: 

a) Vyhodnocení SPRSS a AP z minulého období 

b) Veřejná setkání  

c) Projedeme město s kočárkem a na vozíčku 

d) Informační portál sociálních služeb na Přerovsku 

e) Aktualizace SPRSS a tvorba tohoto plánu na další období 

f) Aktualizace AP a tvorba tohoto dokumentu na rok 2022 
 

Ad 7. 

Bylo představeno logo komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku. V rámci tvorby 

loga byly osloveny Základní školy v Přerově. Žákům bylo vysvětleno, co jsou to sociální 

služby, kdo je využívá a co je to komunitní plánování sociálních služeb. Z vysbíraných obrázků 

vybral Realizační tým projektu 4 loga. Členové ŘS následně vybrali výherní logo.  

To je zpracováno ve verzi AI, jpg, pdf, TIF a png. Logo je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  
 

Ad 8.  

Členům ŘS byly předány informace z jednání PS projektu. Jednalo se především o návrh  

na uspořádání online prezentace registrovaných sociálních služeb. Členové s tímto návrhem 

souhlasili. Dále se tím budou zabývat PS. Dalším projednávaným bodem, v rámci informací 

z PS, byla akce Projedeme město s kočárkem a na vozíčku. Členové PS pro osoby  

se zdravotním postižením navrhli oslovení zdejších základních škol s žádostí o vytvoření 

obrázku „Sem můžu“, který se přetvoří do nálepky a následně sloužit k vylepení na dveře 

obchodů či organizací, které mají bezbariérový vstup. Tento návrh byl odsouhlasen. Termín 

akce je naplánován na letní období a bude upřesněn na příštím jednání.  

 

Ad 9. 

Další jednání proběhne 9. března 2021 v 10.00.  

 

Zapsala: Koordinátorka projektu 
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Příloha č. 1 

Logo KPSS na Přerovsku 

 


