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(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 



 
Program jednání 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Karta aktivit – informace a upřesnění. 

3. Různé  
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Informace z pracovních skupin 

• Senioři  

• Duševní zdraví 

• Umění žít ve tmě 

• Svět ticha 

• Žijeme s Vámi 

 

 

• Děti a rodina 

• Na okraji 

• Ne-rozlišujeme 

• Společně. Bezpečně. 

• Prevence se vyplácí 
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

Základní informace – předvyplní manažer PS 
- Pracovní skupina 
- Opatření (název a číslo) 
- Aktivita (název a číslo) 
- Realizátor aktivity 
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

Upřesňující informace – vyplní organizace 
- Spolupracující subjekty 
- Odpovědná osoba za realizaci aktivity 

(kontaktní osoba) 

- Stručný slovní popis aktivity (možno uvést 
text z 5 KP, je-li dostatečně výstižný) 
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

Upřesňující informace – vyplní organizace 
- Cílová skupina či skupiny  
- Plánované výstupy 
- Plánované náklady/rok 
- Náklady za celé období 
- Zdroje financování 
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

Upřesňující informace – vyplní organizace 
- Území dopadu  
- Přehled rizik aktivity 
- Harmonogram zásadních kroků při realizaci 

aktivity včetně termínů jednotlivých kroků 
 
 
 
 

-   
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

- Není realizátor 
- Na aktivitě se podílí více subjektů 
- Aktivita není realizovatelná 
- Aktivita není uvedena v 5KP, přesto na 

základě potřebnosti je nezbytné ji realizovat   
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

- Připravit a zadat úkol vyplnění karet aktivit 
členům na nejbližším jednání PS 
 

- Podrobněji členy seznámit s definováním 
rizik 
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Karta aktivit – informace a 
upřesnění 

- Soubor karet aktivit PS:  
- nahrazuje Přehled cílů a opatření doposud 

vyplňovaný manažerem 
- je akčním plánem 5KP 
- bude vyhodnocován 1 rok 
- bude každoročně aktualizován 

 
- Termín pro vyplnění BŘEZEN 2019 
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Různé 
- Revize ukazatelů 

 
Sociální služby  - nové 

- Provozní doba 
- Obložnost 
- Skupinové intervence 
- Denní návštěvnost 
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Různé 
Související aktivity 
 - dle oblastí  

- Dobrovolnictví 
- Akce pro cílovou skupinu 
- Akce pro 

veřejnost/osvětové 
- Aktivity pro cílovou 

skupinu 
- Činnosti 
- Pobytové akce 
- Půjčovna kom. pomůcek 
- Podpora zaměstnávání 

osob 

 
 
 
- Zaměstnávání osob s hand. 
- Vzdělávání pro CS 
- Vzdělávání pro odborníky 
- Přeprava osob 
- Periodika publikace 
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Různé 
Dotační řízení SMO 
 
- Sociální péče a protidrogová prevence – 

30.1.2019 v ZM 
 

- Podpora osob s handicapem, prevence 
kriminality, zdravotnictví, rodinná politika – 
6.3.2019 v ZM 
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Různé 
Aktivity projektu na rok 2019 
 
- Vzdělávání: březen (1 den), září (2 dny – výjezd) 
- Odborný workshop – únor 2019 
- Lidé lidem – 20.6.2019 Komenského sady 
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Různé 
 
 

- 5KP k dispozici od února 2019 
 
 
 

- Katalogy k dispozici IHNED v kanceláři č. 186 NR 
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Různé 
ÚKOLY:  
- Vyhodnocení roku 2018 a shrnutí celého období 4KP 

Termín: konec února 2019 

 
- Dobrovolně plán činnosti PS  

 
- Karty aktivit za celou PS  

Termín: konec března 2019 

 
- Prezentace na odborný workshop  

Termín: v průběhu února 2019 
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Různé 
Organizační 
 
- DPP, výkazy práce, hodiny 

 
- Včasné zasílání zápisů, prezenček, 

fotodokumentace, výkazů práce 
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