Zápis z 4. jednání triády
Město Toužim
Městský úřad Toužim
odbor sociálních věcí
Zápis z 4. jednání triády komunitního plánování sociálních služeb v Toužimi,
konaného dne 28. 3. 2008 od 9.00 hod
v malé zasedací místnosti MěÚ v Toužimi, Sídliště 428.
I. Přítomní členové na jednání triády:
koordinátor komunitního plánování a zadavatel soc.služeb: Hana Krátká
za poskytovatele sociálních služeb: Soňa Šimková
za uživatele sociálních služeb: Drahomíra Šiklová
zástupce pracovní skupiny: Anna Dunčeková - omluvena

II. Jednání triády řídila Hana Krátká
III. Průběh jednání:
Koordinátor přivítal přítomné členy triády a seznámil je s programem jednání.
Program jednání skupiny:
1) Informace o průběhu KPSS od posledního jednání řídící skupiny.
2) Informace o ukončení vzdělávacího programu v procesu KPSS.
3) Projednání distribuce dotazníku.
4) Návrh na zřízení koutku pro seniory v KIC.
5) Informace o aktivitách v nejbližším období.
6) Různé.
Přítomní členové triády všemi hlasy schválili výše uvedený program jednání.
1) Koordinátorka komunitního plánování informovala přítomné členy triády, že od
posledního jednání ŘS se opět triáda zúčastnila dne 17.1., 14.2. a 13.3.2008 vzdělávacího
programu procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Vzdělávání probíhalo
v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
2) Základní vzdělávání bylo dokončeno dne 13.3.2008. Na závěrečném vzdělávání
předvedli účastníci svou prezentaci o průběhu KPSS. Všichni účastníci vzdělávacího
programu v procesu KPSS obdrželi osvědčení. Vzdělávací modul byl akreditovaný.
3) Dotazníky jsou připravené k distribuci, která bude zřejmě probíhat přes poštu nebo ve
Zpravodaji města. Dotazníková akce bude provedena pro získání informací od uživatelů
sociálních služeb, ale i od občanů města, jejich potřebách, přáních, námětech na úseku
sociálních služeb. Dotazník je umístěn i na webových stránkách, ale dosud žádný
spoluobčan nereagoval.

4) Přítomní členové triády navrhli zřízení koutku pro setkávání seniorů v informačním
centru. Návrh bude předložen na nejbližším zasedání rady.
5) Paní Šimková informovala ostatní přítomné členy, že v pečovatelském domě bude
v nejbližší době zřízen internet. Řídící skupina uskuteční do konce měsíce dubna 2008
dotazníkovou akci. Dále uveřejní na webových stránkách prezentaci KPSS.
6) Koordinátorka poděkovala přítomným členům za účast na dnešním jednání ŘS. Dále
informovala všechny přítomné členy, že se další setkání ŘS bude konat 24.4.2008.

Zapsala: Hana Krátká

