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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO TÝMU 

 
 
Datum jednání: 19. září 2019 
Čas jednání: 9:00 hod 
Místo jednání: MěÚ Strakonice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Hanka Lukešová 
Ověřovatel zápisu: Michal Němec 
                                      
Program jednání: 
 

1. Úvod  
2. Příprava SPRSS 2020 - 2022 
3. Prezentační akce poskytovatelů  
4. Různé 
5. Diskuse, závěr 

 
1. Úvod 

Manažerka Hanka Lukešová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.  
 
2. Příprava SPRSS 2020 – 2022 

Pracovní skupiny na základě swot analýz zpracovaly návrhy jednotlivých aktivit do struktury SPRSS. Na minulém 
jednání řídícího týmu bylo dohodnuto, že struktura tohoto dokumentu zůstane v nezměněné podobě. 
Aktivity byly rozeslány poskytovatelům sociálních i doprovodných služeb k rozpracování. V současné době jsou 
aktivity shromažďovány a realizační tým bude zpracovávat. Většina aktivit došla bez finančních údajů, tyto 
informace budou tedy zpracovány na základě koeficientů dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Jihočeského kraje ve spolupráci se supervizorem projektu, tak jak bylo odsouhlaseno na minulém jednání ŘT. 
Členové ŘT se dohodli, že dokument bude zpracován k připomínkování do konce roku 2019 a že veřejné 
projednání vč. připomínkování proběhne v lednu 2020. 
Vedoucím pracovních skupin budou rozeslány stávající popisy jednotlivých opatření k aktualizaci. 
 
 
3. Prezentační akce poskytovatelů 

Akce zaměřená na prezentaci poskytovatelů sociálních služeb, směřována především na obce ORP Strakonice 
proběhne 7. října 2019 od 9.00 v Rytířském sále. Vedoucí pracovních skupin budou prezentovat 
srozumitelnou formou jednotlivé služby za svou oblast a poté budou poskytovatelé k dispozici k neformální 
diskuzi, v případě potřeby. Součástí akce bude prezentace Senior taxi a projektu Seniorská obálka. 
Na akci bude předán leták – stručný přehled poskytovatelů sociálních služeb, koncipovaný dle životních 
situací. Na základě tohoto letáku bude připraven i katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, 
který bude rozšířen o další údaje o poskytovateli. Konkrétně o stručný popis služby, adresu, webové stránky, 
QR kód apod. 
 
4. Různé 

 
5. Diskuse, závěr 
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Termín dalšího jednání řídícího týmu bude domluven dle potřeby. 
 
 
Ve Strakonicích, 19. září 2019 
 
Zapsala: Hanka Lukešová 
Ověřila: Michal Němec 
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