Zápis z 3. jednání triády
Město Toužim
Městský úřad Toužim
odbor sociálních věcí
Zápis z 3.jednání triády komunitního plánování sociálních služeb v Toužimi
konaného dne 10. 1. 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
paní Dunčeková Anna- zástupce pracovní skupiny (romská komunita)

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 ŘS.
2) Upřesnění adresáře poskytovatelů sociálních služeb ve městě.
3) Projednání a odsouhlasení o formě obsahu dotazníku.
4) Navržení zástupce další pracovní skupiny.
5) Informace o aktivitách v nejbližším období.
6) Závěr
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 20. 12. 2007 vzdělávacího
programu procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Vzdělávání probíhá
v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
2) Koordinátorka komunitního plánování se zástupci řídicí skupiny upřesnili adresáře
poskytovatelů sociálních služeb ve městě podle registrace u krajského úřadu. Adresář
poskytovatelů sociálních služeb bude uveřejněn na webových stránka města a ve
Zpravodaji města.
3) Koordinátorka komunitního plánování předložila zástupcům řídící skupiny navržený
dotazník pro uskutečnění dotazníkové akce. 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 byl všemi členy ŘS
schválen. Distribuce bude zřejmě probíhat prostřednictvím pošty mimo obce Dobrá
Voda. Zde provede distribuci paní Dunčeková Anna.

4) Přítomní členové triády se dohodli, že v současné době nebudou oslovovat dalšího
zástupce pracovní skupiny. Komunitní plánování sociálních služeb se nachází
v přípravné fázi.
5) Řídící skupina uskuteční v nejbližším období dotazníkovou akci. Dále uveřejní na
webových stránkách města a ve Zpravodaji města adresář poskytovatelů sociálních
služeb ve městě.
6) Koordinátorka poděkovala přítomným členům za účast na dnešním jednání ŘS. Dále
informovala všechny přítomné členy, že se další setkání ŘS bude konat 7. 2. 2008.

Přílohou zápisu je dotazník.
Zapsala: Hana Krátká

