Zápis z 2. jednání triády
Město Toužim
Městský úřad Toužim
odbor sociálních věcí

Zápis z 2. jednání triády komunitního plánování sociálních služeb v Toužimi.
konaného dne 6. 12. 2007 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
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) Představení nových účastníků jednání ŘS, odsouhlasení rozšíření ŘS.
3) Zpracování adresáře poskytovatelů sociálních služeb ve městě.
4) Návrh na uskutečnění dotazníkové akce.
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 byla triádou oslovena paní Dunčeková Anna, aby zastupovala pracovní skupinu –
romská komunita. Paní Dunčeková je zaměstnaná jako terénní pracovnice Českého západu,
o.s.. Dále byli přítomní členové informováni o tom, že byl redakci místního zpravodaje
předán na uveřejnění článek o tom co je to komunitní plánování sociálních služeb z důvodu
informovat občany města. Koordinátorka podala informaci o tom, že se triáda opět dne
15.11.2007 zúčastnila vzdělávacího programu KPSS.
2) Koordinátorka komunitního plánování představila nového účastníka paní Dunčekovou
Annu, která zastupuje pracovní skupinu-romská komunita. Přítomní členové triády souhlasili
s rozšířením ŘS o zástupce 1. pracovní skupiny.

3) Paní Soňa Šimková předložila adresář poskytovatelů sociálních služeb v Toužimi, v Dobré
Vodě a okolí. Přítomní členové triády souhlasili s uveřejněním na webových stránkách KPSS
a ve Zpravodaji města. U jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedené základní
informace o sídle, je uveden popis činností, kontaktní osoby, spojení.
4) Přítomní členové triády navrhli, aby byla v nejbližší době provedena dotazníková akce pro
získání informací od uživatelů sociálních služeb, ale i od občanů města a o jejich potřebách,
přáních, námětech na úseku sociálních služeb. Na jednání se diskutovalo o formě a obsahu
dotazníku. Každý člen si do příštího setkání ŘS připraví návrhy a náměty na znění otázek.
5) Všichni přítomní členové ŘS se dohodli, že osloví dalšího zástupce pracovní skupiny.
Jednalo by se o zástupce pracovní skupiny – děti se zdravotním postižením.
6) Koordinátorka poděkovala přítomným členům za účast na dnešním ŘS. Dále informovala
všechny přítomné členy, že další setkání ŘS bude 10. 1. 2008.

Zapsala: Hana Krátká

