
 

 

Projekt: SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS OSLAVKA 

reg.č.:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015308 

 

Popis realizace projektu pro období: 1.6.2020 – 30.11.2020 

 

Jíž před počátkem realizace projektu byly navržení členové koordinační skupiny, kteří se schází každý 

měsíc a řídí realizaci projektu. První zasedání proběhlo dne 8.6.2020. Během sledované etapy 

koordinační skupina navrhla složení dalších skupin, komunikovala se členy těchto skupin a zajistila 

jejich účast na projektu, navrhla administrativní změny projektu, zpracovala Organizační a jednací řád, 

začala připravovat seznam poskytovatelů sociálních služeb na území. Nastavila plán pro monitorování 

potřeb obyvatelů jednotlivých území, kdy prostřednictvím starostů se snažíme získávat informace od 

obyvatel regionu. Prozatím toto hodnotíme jako nejpřínosnější aktivitu. Z daných schůzek jsou 

pořizované zápisy a se starosty se pokračuje v komunikaci i po návštěvě. Starostové hodnotí svoje 

znalosti v oblasti sociálních služeb jako velice nízkou, ocenili by, kdyby na území existoval pracovník, 

který by jednotlivé osoby v krizových situacích na kontaktoval na příslušné osoby. Dále by uvítali zřízení 

občanské poradny ve větších obcích, popř. v centru Náměště nad Oslavou – území je typické nižšími 

mzdy, osoby zde často trpí předlužeností. Očekávají, že situace se zhorší i v souvislosti s COVID.  

Do realizace projektu zasáhla situace ohledně pandemie COVID a tak s organizací pracovní skupiny, ve 

které jsou účastni např. pečovatelky, osoby mající v domácnosti postižené osoby dlouho vyčkávaly. 

Dne 21. října zasedla Pracovní skupina. Skupina zvolila svého vedoucího. Schválený byl Organizační a 

jednací řád, představeni byly zaměstnanci podílející se na realizaci projektu, samotný projekt, plán 

aktivit. Mimo prezenční formu byl zajištěn online přenos právě pro osoby, bojící se o své zdraví.   

Setkání koordinační skupiny: 

8.6.2020 

13. 7. 2020 

19.8.2020 

14.9. 2020 

21.října 2020 

23.11. 2020 

 

Setkání pracovní skupiny: 

21. 10. 2020 

 

Vzdělávání pracovní skupiny 

21.11.2020 



 

 

Setkání koordinační skupiny 

21.11.2020 

 

Osobní schůzky se starosty zájmového území 

10.11.2020 Mohelno 

12.11.2020 Rapotice 

25.11. 2020 Lesní Jakubov 

25.11.2020 Krokočín 

 

Osobní schůzky s poskytovateli sociálních služeb 

18.11. 2020 Občanská poradna Třebíč 

 

 

 

 


