Projekt Plánování sociálních služeb ve Zlíně je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/65.00041

Zápis ze 13. společného jednání pracovních skupin
Datum:
Místo:
Přítomni:

28. 06. 2012
zasedací místnost č. 832, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Soňa Moravcová, Pavlína Zubíčková, Josef Zdražil, dále viz. prezenční listina

1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Uvítání přítomných – J. Zdražil přivítal členy pracovních skupin, Mgr. Pavlína
Zubíčková omluvila Ing. Janu Pobořilovou.
3. Úvodní slovo pronesl náměstek primátora pro oblast sociální, Mgr. Miroslav Kašný.
Přivítal přítomné a poděkoval za práci na projektu Plánování sociálních služeb ve
Zlíně. Dále hovořil o financování sociálních služeb z hazardu, informoval o finančním
objemu sociálního fondu a o podpoře dvou dětí ze sociálních menšin ve spolupráci
s Charitou Zlín.
4. Prezentace – Přenos dobré praxe v sociálních službách – Souhrn poznatků získaných
při mezinárodní spolupráci – Mgr. Josef Zdražil. (Prezentace viz. příloha tohoto
zápisu.)
5. Prezentace - Projekt plánování sociálních služeb ve Zlíně ve zkratce – koordinátorka
plánování sociálních služeb, Mgr. Pavlína Zubíčková, shrnula aktivity v projektu roku
2011 a 2012. Dále informovala o aktivitách, které budou ještě do konce projektu
realizovány. (Prezentace viz. příloha tohoto zápisu.) Dále představila koordinátorku
plánování sociálních služeb Soňu Moravcovou, která se vrátila z rodičovské dovolené.
6. Diskuze:
Pavel Novotný vznesl dotaz, zda se konference a kulatého stolu může účastnit kdokoli.
Mgr. Pavlína Zubíčková přítomné informovala, že na konferenci budou pozváni
zástupci ORP, zástupci partnerského města Trenčín a koordinátoři z okolních měst.
Konference se budou účastnit vedoucí pracovních skupin a ti následně předají
podstatné informace členům PS. Kulatý stůl se tentokrát bude pořádat pro organizace
pracující ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením.
Pavel Novotný pozval přítomné na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě dne
4. 7. 2012 v odpoledních hodinách.

Zapsala dne 29. 06. 2012

Moravcová Soňa

