ZÁPIS – 1. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY KPSS DNE 16. 09. 2020, 10:00 MÚ NÝŘANY
Přítomni: Členové ŘS dle prezenční listiny
Místo konání: Městský úřad Nýřany, Benešova tř. 295, 330 23 Nýřany, zasedací místnost (1. patro)
Program setkání:
1. Zahájení
2. Seznámení členů ŘS - očekávání od KPSS
3. Prezentace projektu - harmonogram, aktivity, webová sekce, kulaté stoly, anketa, informační kampaň
4. Schválení Základní listiny a Jednacího řádu KPSS
5. Podněty a diskuse ke KPSS na Nýřansku
Ad. 1 Zahájení
 Za partnera projektu přivítala členy ŘS místostarostka města Nýřany, Bc. Caisová.
 CpKP ZČ - představila realizátora projektu KPSS na Nýřansku.
Ad. 2 Řídící skupina
 Vzájemné představení členů ŘS.
 Jednohlasný souhlas členů ŘS s pořízením fotodokumentace z jednání.
 Očekávání členů ŘS od KPSS na Nýřansku:
o Zmapování sociálních služeb na Nýřansku a vytvoření souhrnného přehledu služeb tak, aby bylo zřejmé, co lze
klientům přesně nabízet, budeme rádi za souhrnný přehled služeb působících v regionu.

Ad. 3 Prezentace KPSS na Nýřansku a harmonogram aktivit
 Veřejná setkání vč. pracovních skupin (kulaté stoly) budou přesunuta pravděpodobně až na začátku nového roku
vzhledem k současné nepříznivé situaci (Covid 19).
 Představení procesu KPSS – představení území působnosti ORP Nýřany - analytická část + úkony + vytýčení priorit,
tripartita, cyklický opakující proces, výstupy, cíle, plán a následná jeho realizace.

Ad. 4 Schválení Základní listiny a Statutu a jednacího řádu KPSS
 Předložené dokumenty Základní listina a Statut a jednací řád KPSS na Nýřansku byly jednohlasně všemi
přítomnými členy ŘS schváleny.
Ad. 5 Podněty a diskuse
 Anketa – elektronická podoba ankety je součástí webových stránek MÚ Nýřany, tam je možné ji vyplnit,
její tištěná forma bude distribuována prostřednictvím České pošty do všech schránek v příštím týdnu,
CpKP zatím nemá k zmapováno, kolik lidí a z jakých obcí anketu již vyplnilo.
 Pro lepší pochopení byla anketa nazvána „Jak se Vám žije na severním Plzeňsku“ a ne „na Nýřansku“,
to proto, aby se lidé z odlehlejších území regionu lépe ztotožnili s územím realizovaného projektu.
 Doručení tištěné formy do schránek je důležité zejména pro většinovou seniorskou populaci v území,
která málo pracuje s internetem a jediná bezpečná forma doručení je pro ně právě distribuce Českou
poštou.
 S distribucí ankety pomůže také OSPOD MÚ Nýřany, který pracuje s rodinami v problémových
situacích, bude požádána také paní Roučková, která pracuje s rodinami, které problémy nemají.
 CpKP zašle členům ŘS anketu ještě jednou v Pdf formátu.
 Praktický požadavek byl cílen na to, aby vzniklé dokumenty určené k tisku byly psány větším písmem.
 Shoda na vhodnosti realizace společných setkání (pracovní skupiny, veřejná setkání) na území vždy
jiného POÚ či v prostorách poskytovatelů služeb.




Čas setkání ŘS v dopoledních hodinách členům vyhovuje.
CpKP apelovalo na všechny členy ŘS, aby v rámci své působnosti informovali o realizovaném projektu
a možné spolupráci další subjekty, jako potenciální partnery projektu (představitele obcí, poskytovatele
soc. služeb, veřejnost a veřejné instituce).

Dne: 22. 09. 2020
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřil: Tomáš Svoboda, CpKP ZČ

