Zápis
2. Setkání řídící skupiny DSO Úhlava
K projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč“ – oblast
Úhlava
Dne 16.12.2010 od 10:30 hod
V zasedací síni na Městském úřadě v Nýrsku, Náměstí 122
Setkání se zúčastnili:
Ing. Miloslav Rubáš – starosta města Nýrska, předseda DSO Úhlava
Mgr. Michal Linhart – starosta města Janovice nad Úhlavou
RSDr. Jan Rejfek – starosta městyse Dešenice
Ing. Josef Rousek – starosta města Strážov
Petr Zahrádka – starosta obce Chudenín
Miroslav Kroupa – starosta obce Hamry
Romana Jiříková – Informační a kulturní centrum města Nýrska
Jana Pohanková – vedoucí sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Nýrsku
Daniela Míková – vedoucí pečovatelské služby města Nýrska
Martina Macurová - metodička a vzdělavatelka plánování sociálních služeb
Soňa Hladíková – koordinátorka projektu
Ze setkání se omluvili:
Ing. Ludmila Rousová – starostka obce Všeruby
Program setkání byl následující:
1) vyjádření se k jednacímu řádu ŘS, Zakládací listině
2) představení a zhodnocení současného stavu sběru dat pro aktualizaci základního
popisu území
3) příprava prvních setkání pracovních skupin/veřejné setkání
4) diskuse k materiálům k analýze poskytovatelů a dotazníkům pro starosty

Ad 1) Členové řídící skupiny byly seznámeni s Jednacím řádem a Zakládací listinou,
Oba dokumenty byly schváleny.
Ad 2) Všichni přítomní byli stručně seznámeni se stavem sběru dat pro aktualizaci
popisu území mikroregionu Úhlava. Pracovní verze podkladů pro
sociodemografickou analýzu mikroregionu bude zaslána všem členům řídící
skupiny. Všichni členové řídící skupiny mají možnost se k předloženému
materiálu vyjádřit do 15.1.2011.
Ad 3) Veřejné setkání se uskuteční v polovině února (termín bude upřesněn). Na setkání
budou pozváni členové řídící skupiny a členové pracovních skupin. Hlavním
tématem setkání je vyhodnocení stávajícího komunitního plánu a obnovení
pracovních skupin.
Dále budou probíhat setkání koordinátora projektu s cílovými skupinami
v jednotlivých obcích mikroregionu. Setkání je možné uskutečnit v následujících
zařízeních.
Dešenice:
•
•
•

Klub žen – Anna Halasová, mob. 720 214 765
SDH Dešenice – Stanislav Kindlman, mob. 776 232 107
Senioři, důchodci, rodáci – Jan Rejfek, mob. 602 209 601

Hamry:
•

OÚ Hamry, telefon 376 390 180, kontaktní osoba pí. Coufalová, místo
setkání zabezpečí OÚ v některém restauračním zařízení.

Chudenín:
•
•

Sbor dobrovolných hasičů (Dne 28.ledna 2011 od 19.00 hod.schůze hasičů
v Chudeníně)
Ženy v Chudeníně organizují dne 9.března 2011 v 16.00 hod.přátelské
posezení

Janovice nad Úhavou:
•

Klub seniorů – každá první středa v měsíci, kontakt – Městská knihovna,
p. Eva Semelová – tel. 376 392 559

Nýrsko:
•
•
•

Klub seniorů - p. Larvová, tel.607 127 306
Svaz zdravotně postižených - p. Žufanová - tel.739 040 317
DDM - p.Karlovská, tel.376 5712 88, e-mail: ddmnyrsko@mybox.cz

Strážov:
•
•

Klub seniorů (pí. Kavková - 777 346 085)
Svaz zdravotně postižených, místní organizace (p. Vaněk - 728 126 685)

Ad 4) Členové byli seznámeni s probíhající analýzou poskytovatelů sociálních služeb.
Anketa po celém území mikroregionu při aktualizaci KPSS již probíhat nebude,
neboť byla zrealizována v předchozím projektu a nepovažujeme ji za přínosnou.
Po realizaci prvních setkání v území bude navržena konkrétnější forma zjišťování
potřeb občanů.

Zpracovala: Bc. Soňa Hladíková
Koordinátorka projektu KPSS
Mikroregion Úhlava

