Zápis ze zasedání Pracovní skupiny projektu
Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko
konaného dne 19.11.2018 od 16:00 hod.
v Rodinném centru Pampeliška, Březnice
Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je součástí přílohy č. 2.

Program
1. Tvář webové stránky sociálních služeb v regionu ........................................................ 1
2. Výstupy a úkoly PS ..................................................................................................... 1
3. Diskuse a závěr .......................................................................................................... 2

1.

Tvář webové stránky sociálních služeb v regionu

29.11.2018 setkání s obchodním partnerem Galileo, který představí možnosti tváře webu pro sociální
služby.
Pracovní skupina je tázána na nápad, jak informovat region správně, efektivně a jaký nápad pro tvář
webu udělat.
Webové stránky se musí vyrobit do konce roku 2019.
Příspěvky:
- Web musí být přehledný a jednoduše udělaný
- Návrh – zachovat logo „ruka a srdíčka“ MAS a využít je jako ikony pro web
- Na první straně webu uvést témata a poté až cílové skupiny? Co bude jednodušší pro
veřejnost
- Kreslení náčrt webu sociálních služeb – jak by měl vypadat – návrhy a poznatky
- Konzultace, které téma kam patří
- Tvorba různých otázek pod témata – linky důvěry atd.

2.

Výstupy a úkoly PS
-

Zeptat se na možnosti grafiky webu – líbí se nám návrh dle loga MAS – ruka a lístečky pro
jednotlivé ikony – je to možné?? – dotaz na technické oddělení tvůrce webu
Zda je možné napsat do „stromu“ poskytovatele pouze jednou a on se rozpadl do všech
témat – je to možné?? – dotaz na technické oddělení tvůrce webu
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3.

Ponechat i v záhlaví ikony pro adresy na:
Lékaře
MŠ a ZŠ
Cílové skupiny
Orgány státní správy
Obce
Dětské domovy a možnost pomoci, charitativní možnosti pomoci

Diskuse a závěr

Poděkování přítomným za účast na setkání pracovní skupiny.

PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
V Březnici, dne 19.11.2018

Zapsala/ Asistent projektu: Petra Benjáková
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