PROJEKT PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ MAS PODBRDSKO Z.S.
Představení projektu
Setkání Řídícího výboru
28.2.2018
Milín, Centrum Volnočasových aktivit
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PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Představení členů Realizačního týmu
2. Základní informace o projektu
3. Představení navržených členů Řídícího výboru
4. Zasedání Řídícího výboru
5. Schválení Statutu a Jednacího řádu projektu
6. Volba předsedy Řídícího výboru
7. Organizační zajištění
8. Pracovní skupiny
9. Aktivity projektu
10. Vzdělávání
11. Diskuse
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PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU
• Koordinátor plánování sociálních a návazných služeb

Vendula Šedivá, tel. 724 860 369
• Asistent plánování sociálních a návazných služeb

Petra Benjáková, tel. 725 912 006
• Ředitelka kanceláře MAS Podbrdsko

Jana Filinová, tel. 723 435 274
email: info@maspodbrdsko.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Anotace:
V rámci projektu bude zpracován ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a
zadavateli sociálních a návazných služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na území MAS Podbrdsko. Zpracujeme metodou komunitního plánování
analýzy současného stavu v oblastech sociálních a návazných služeb na území
MAS se zaměřením na cílové skupiny a navrhneme nastavení reálně
potřebného systému služeb, které jsou v současné době v regionu vnímány jako
nedostatečné či neexistující.

Doba realizace projektu:
• 1.11.2017 – 31.10.2019
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Mapa území realizace projektu – tedy území MAS Podbrdsko:
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Cíl projektu:

• vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS
Podbrdsko 2019-2023
• zmapovat současnou situaci a sladit potřeby celého území
• nastavení systému sociálních a navazujících služeb na území MAS
Podbrdsko

Základní očekávání:
• vyhodnocení potřeb celého regionu v oblasti sociálních služeb
• zmapování potřeb regionu pomůže přivést potřebné sociální a návazné
služby na území MAS Podbrdsko a může pomoci při zajištění jejich
financování
• spolupráce mezi obcemi, MAS a krajem
• lepší informovanost o dostupných sociálních službách – vytvoření
katalogu poskytovatelů sociálních služeb a informačního webu
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PŘEDSTAVENÍ NAVRŽENÝCH ČLENŮ
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
Jana Filinová

Ředitelka kanceláře MAS

MAS Podbrdsko

Markéta Balková

Starostka obce

Obec Hvožďany

Ing. Vladimír Vojáček

Místostarosta obce

Obec Milín

Vendula Šedivá
PhDr. Marie Pilíková

Realizační tým projektu
MAS Podbrdsko
Odborník na sociální služby a vedoucí
pracovních skupin
MěÚ Příbram

Ing. Jiří Kala

Farní Charita Příbram

Farní Charita Příbram

Lenka Skotnicová

Sociální pracovník Hvožďany

Obec Hvožďany

Petra Benjáková

Rodič

Mgr. Pavel Bártl

Ředitel Spec. ZŠ Rožmitál
Koordinátorka pro sociální oblast a
vzdělávání

Mgr. Kateřina Štáhlová

Speciální škola Rožmitál
MěÚ Příbram
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ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
DLE ŽÁDOSTI O PROJEKT:
Řídící výbor bude pravidelně informován o realizaci projektu a o procesu plánování
sociálních služeb, bude se vyjadřovat k předloženým návrhům, připomínkovat
předložené dokumenty, bude informován o činnosti pracovních skupin a realizačního
týmu, bude schvalovat SPRSS na území MAS Podbrdsko, aj.
Řídící výbor se bude scházet min. 1x za 4 měsíce, tj. přepokládáme cca 6x za celý
projekt. – návrh: zasedání ŘV dle potřeby projektu
Řídící výbor bude složený z vedoucích pracovních skupin, zástupců obcí z území MAS,
z členů realizačního týmu, zástupců poskytovatelů sociálních a návazných služeb, aj.
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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD
Představení Statutu a Jednacího řádu projektu Plánování
sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO

Připomínky/ Schválení
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VOLBA PŘEDSEDY ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
Návrh na předsedkyni Řídícího výboru
– Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS

Dle Jednacího řádu - předseda ŘV jmenuje svého
zástupce, který ho v případě jeho nepřítomnosti
zastupuje.
Zástupcem je koordinátor plánování.
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Řídící Výbor
• Zodpovědný za celkový proces tvorby plánu sociálních služeb

Realizační tým
• Koordinátor plánování sociálních a návazných služeb (koordinace všech aktivit
projektu, koordinaci procesu plánování a tvorby finální podobu SPRSS)
• Asistent plánování sociálních a návazných služeb (administrativní podpora)
• Metodik plánování (zodpovědnost za odbornou úroveň procesu plánování a
tvorbu SRPSS)
• Další členové týmu – Konzultanti pro sběr dat, Tazatelé pro sběr dat, Účetní
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny budou zřízeny za účelem mapování potřeb uživatelů jednotlivých
cílových skupin, budou připomínkovat výstupy projektu, zpracovávat podklady pro
SPRSS aj.
Pracovní skupina má svého vedoucího, který je zároveň členem Řídícího výboru.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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PRACOVNÍ SKUPINY
Žádáme o pomoc s nominací členů pracovních skupin!! Vaše zkušenosti/ náměty???
Pracovní skupiny budou zřízeny za účelem mapování potřeb uživatelů jednotlivých
cílových skupin, budou připomínkovat výstupy projektu, zpracovávat podklady pro
SPRSS aj.
NÁVRH:
1. ustavující pracovní skupina
předpokládáme zapojení všech
zástupců cílových skupin.
Další rozčlenění dle aktuální potřeby
•
•
•
•

Děti a mládež
Senioři
Zdravotně postižení
Ostatní (sociálně vyloučení apod.)

Pracovní skupina má svého vedoucího, který je zároveň členem Řídícího výboru.
Předpokládáme - 6-9 setkání během celého procesu plánování
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KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
1. Zajištění koordinace procesu plánování
2. Zpracování podkladů, sběr dat, zjišťování potřeb regionu a tvorba analytických
dokumentů
• Řízený rozhovor se starosty
• Dotazníkové šetření v území
• Potřebné analýzy (sociodemografická, dostupných sociálních služeb ….)
3. Vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko
2019-2023
4. Informování a zapojení účastníků procesu plánování
• Zapojování všech aktérů (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, členové
pracovních skupin, řídícího výboru, realizačního týmu a dalších
zainteresovaných skupin a veřejnosti)
• Katalog poskytovatelů sociálních služeb, interaktivní web
5. Vzdělávání účastníků procesu plánování
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VZDĚLÁVÁNÍ
Aktivita projektu:
Celkem bude organizováno 5 tematických seminářů pro osoby z organizační struktury
komunitního plánování sociálních služeb s celkovou časovou dotací 50 hodin.
Možná témata vzdělávání:
- problematika plánování sociálních služeb a jejich financování
- týmová komunikace a spolupráce v procesu plánování sociálních služeb
aj.

Možno uspořádat pro členy pracovních skupin a Řídícího výboru vzdělávací
seminář – JAKÉ TÉMA??
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POZVÁNKA
15. března 2018 - Rožmitál pod Třemšínem
Úvodní setkání k projektu Plánování sociálních služeb proběhne 15. března
2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti v Rožmitále pod Třemšínem!!
Přijďte s námi posnídat a popovídat, co nás trápí na téma rozšíření služeb v
našem regionu.
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DISKUSE
DĚKUJEME ZA ÚČAST
Veškeré informace o projektu naleznete na:

www.maspodbrdsko.cz
Koordinátor plánování sociálních a návazných služeb

Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, email: info@maspodbrdsko.cz
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