Zápis ze setkání všech pracovních skupin
působících v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně
ze dne 3.12.2014 v 15:00 hod.
místo setkání: Městský úřad Hodonín, Horní Valy 105, zasedací místnost č. 105
Přítomni: Mgr. Ambrožová, Mgr. Dörrová, Zdeněk Gloz, Bc. Prchalová, Vojtěch Salajka, Zdena Hatalová,
Marie Slezáková, Jarmila Pleskačová, paní Žižlavská za Mgr. Trnečkovou, Bc. Klepáčová, Helena
Bartalová, Bc. Valíčková, Jan Škrkal, Jarmila Čuprová, MUDr. Jaroslav Kliment, Mgr. Jana Kosíková, Ing.
Matušinová, Bc. Švagerková, Mgr. Vališová, Helena Bartalová, Zdena Černochová, Mgr. Hřibová, Ing.
Kokeš, Bc. Šrámek, Mgr. Mlýnková, Bc. Klepáčová, Bc. Prchalová, Ing. Soldánová, Jan Škrkal, Ing.
Šrůtková

Omluveni: Ing. Křížková, Bc. Sácká, Mgr. Kadlecová, Mgr. Černý, Ivana Šimčíková, Bc. Kmínková,
Kateřina Rozbořilová, MUDr. Holoubková, PhDr. Králík, Mgr. Barbořák, paní Vašková (neomluvena)
1. Úvod a přivítání
- koordinátorka Bc. Marcela Prchalová přivítala přítomné, seznámila je s programem a také poděkovala
všem členům pracovních skupin za aktivní přístup a plnění úkolů. Letošní rok byl, co se týká práce ve
skupinách velmi náročný, neboť jsme měli v poměrně krátkém čase přichystat priority Komunitního
plánování a zpracovat Komunitní plán na další období. I místostarosta se připojil k poděkování za
odvedenou práci.
2. Představení konceptu Nového Komunitního plánu sociálních služeb pro Hodonínsko na období
2015 -2017
Koordinátorka stručně popsala proces komunitního plánování v Hodoníně, představila novinky v letošním
roce a co vše předcházelo vzniku konceptu Komunitního plánu sociálních služeb Hodonínsko na období
2015 -2017. Následně představila systémové priority nově připravovaného materiálu, poté předala slovo
vedoucím pracovních skupin, kteří prezentovali letošní činnost dané skupiny a také seznámili přítomné se
SWOT analýzami a prioritami daných oblastí – péče o seniory (Mgr. Dörrová), péče o zdravotně postižené
a duševně nemocné (Mgr. Vališová), péče o rodinu, děti a mládež (Mgr. Kučerová) a péče o osoby
ohrožené sociálním vyloučením, v problémech a krizi (Bc. Čajka, DiS.) Také byl představen plán práce na
příští rok.
3. Občerstvení a závěr:
Koordinátorka Bc. Prchalová všem ještě jednou poděkovala a pobídla přítomné k občerstvení, které
nechala připravit jako poděkování za práci v tomto roce.

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová – koordinátorka KPSS Hodonín

