Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis pracovní skupiny č. 4 ORP Chomutov
ze dne 11. 11. 2014
Pracovní skupina:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Místo:
Čas:

Chomutov, radnice, nám. 1. máje
9:00 – 10:00 hod.

PROGRAM :





Zahájení pracovní skupiny
Gestor cíle, gestor indikátoru
Různé

Přednášející:
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
Přítomni:
Ing. Dagmar Čadílková, František Žák, Mgr. Jan Mareš, MBA, Bc. Kamila Faiglová, Ing. Radek Štejnar,
Ing. Roman Brand, Ing. Jan Bartoš

PRŮBĚH:
Ing. Lenka Kynčilová zahájila jednání pracovní skupiny s tématem sociální služby v ORP Chomutov,
přivítala zástupce obcí Bílence, Chomutov, Jirkov, Spořice a Výsluní a navázala na předchozí pracovní
skupiny.
Ing. Lenka Kynčilová seznámila přítomné s cílem čtvrté schůzky pracovní skupiny, kterým bylo určení
gestorů pro jednotlivé cíle a jejich indikátory a informovala zúčastněné o zapracování připomínek
realizačním týmem do souhrnného dokumentu, které byly následně schváleny Svazem měst a obcí.
Bc. Kamila Faiglová doplnila, že odbor sociálních věcí již delší dobu spolupracuje s obcemi a vysílá do
nich své terénní pracovníky (např. Výsluní).


Gestor cíle a gestor indikátoru
Úkolem pro gestora cíle je dohlížení a komunikace s ostatními subjekty, zda je prostřednictvím
indikátorů dosahováno konkrétního cíle. Úkolem gestora indikátoru je aktivní zapojení do
realizace strategie ve spolupráci s gestorem cíle a zjištění hodnot daného indikátoru, za který je
zodpovědný. Do konce května roku 2015 bude realizační tým spolupracovat s gestory cílů a
společně budou vytvářet akční plány (jednotlivé projektové záměry). Po ukončení projektu bude
gestor cíle, tedy starosta, ručit za další realizaci a naplnění indikátorů.
Gestorem cíle by měl být starosta obce a gestorem indikátoru někdo, kdo je více zapojený do
dané problematiky, jako jsou například neziskové organizace. Gestorem pro první cíl (Zvýšení
nabídky sociálních služeb) budou obce Výsluní a Vrskmaň. Gestory pro indikátory prvního cíle by
mohli být zaměstnanci neziskové organizace Člověk v tísni a zaměstnanci z odboru sociálních
služeb. Gestorem pro druhý cíl (Zajištění koordinace služeb) budou obce Chomutov a Spořice.
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Gestory pro indikátory druhého cíle by mohli být zaměstnanci neziskové organizace Člověk
v tísni, zaměstnanci občanského sdružení Světlo a koordinátor komunitního plánu. A v neposlední
řadě gestorem pro třetí cíl (Zvýšení informovanosti o sociálních službách) bude město Jirkov a
gestorem pro indikátory třetího cíle pravděpodobně chomutovský a jirkovský koordinátor KP.
Po předběžné domluvě o gestorech indikátorů bude svoláno jednání, kterého se zúčastní zástupci
jmenovaných organizací, aby případně potvrdili zájem o spolupráci na plnění strategie.


Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za spolupráci a shrnula jednání. Dále poprosila přítomné o
účast na příštím jednání, které se bude konat 21. 11. 2014.
Termín příští schůzky:
Místo konání:

21. 11. 2014, 9:00 hod. – Pracovní skupina č. 5
Chomutov, radnice – bývalé informační centrum

Zapsala: Aneta Hutyrová
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