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Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 11. 9. 2012 

 

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko 
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 

 

Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1, 1. patro, zasedací místnost  
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a: Mgr. Nikola Franková 
 

 

1. Úvod 

V úvodu setkání bylo uzavřeno téma priorit a opatření jednotlivých cílových skupin, 
navržených na minulých setkáních. Priority a opatření byly bez připomínek.   
 

 
2. Projednání jednacího řádu řídící skupiny 

Členům řídící skupiny byl předložen k projednání a ke schválení Jednací řád řídící skupiny 

KPSS Blansko. Rozvinula se diskuze na téma stanovení počtu členů jednotlivých pracovních 

skupin a hlasovacích práv. Přítomní členové se shodli na tom, že hlasovací právo v řídící 

skupině je výlučně na jméno, nelze zastoupit náhradníkem. Přesný počet členů v pracovních 

skupinách se stanovovat nebude. Pokud je v pracovní skupině přítomen host, může přinášet 

návrh, ale nemá hlasovací právo.  

Domluva, že budou zveřejněni členové řídící skupiny na stránkách www.kpss-blansko.cz, a 

to včetně telefonického a emailového kontaktu.  

Členové řídící skupiny mohou do 17.9. zasílat připomínky k Jednacímu řádu řídící 

skupiny, poté bude zveřejněn na webových stránkách KPSS Blansko.  
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3. Návrh průřezových priorit a opatření 
 
Řídící skupině byl koordinátorkou předložen návrh průřezových priorit a opatření, které jsou 
společné pro všechny cílové skupiny (viz tištěný materiál). Členové řídící skupiny zašlou 
nejpozději do 17.9. připomínky. 
 

 
4. Ostatní  

Byla otevřena otázka dobrovolnictví v jednotlivých sociálních službách, jak a zda vůbec 
dobrovolnictví v praxi probíhá. Na Blanensku chybí pro dobrovolnictví zázemí, není zde 
žádná organizace, která by dobrovolnictví zastřešovala. Zástupci sociálních služeb vidí rizika 
dobrovolnictví v možných úrazech, agresi vůči klientům a také v nereálných představách ze 
strany zájemců o dobrovolnictví.   
Paní Sovová informovala o činnosti Dobrovolnického centra Oblastní charity Blansko. 
Odpovědnou a kontaktní osobou je paní Baláková. 
 
Proběhla informace o Strategickém plánu města Blanska, který je veřejnosti předán 
k připomínkování – Návrh Strategického plánu dostupný na www.blansko.cz. V tomto 
dokumentu není rozpracována oblast sociálních služeb – bude zvlášť v komunitním plánu.  
 
V týdnu od 8.10. do 14.10. proběhne Týden sociálních služeb. Jednotliví poskytovatelé 
služeb pošlou elektronicky termíny a plán akcí, které budou pořádat v rámci tohoto týdne na 
mail cipkova@blansko.cz nebo kourilova@blansko.cz .   
 
Dále budou osloveni poskytovatelé s žádostí o přeposlání tabulek s informacemi, které 
zpracovávali v rámci dotazování zástupcům společnosti AUGUR. 

 
 

Příští setkání domluveno na středu 19. 9. od 14:30h – setkání všech členů pracovních 
skupin.  
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