Zápis ze schůzky KPSS - ŘS - 29.10.2008
Místo konání: MěÚ Police nad Metují - velká zasedací místnost
Číslo jednání: 1/2008
Datum a čas konání: 29.10.2008 v 15.30 hodin
Přítomni: Bc. Monika Trnovská, Bc. Hana Plná, Ilona Kejdanová
Omluveni: Mgr. Ida Seidlmanová
Program:



zřízení webových stránek KPSS



formulář cílů a opatření - financování



dotazníkové šetření



Ø Webové stránky komunitního plánování sociálních služeb byly dnešního dne na stránkách města
Police nad Metují spuštěny. Jejich podoba - viz příloha. Dotazník je přístupný prozatím vsekci Úvod.
Ø Financování - předběžný odhad nákladů na KPSS bude určen až na základě výsledků dotazníkového
šetření. Poté vzniknou cílové pracovní skupiny, které si určí své cíle a následná opatření kjejich dosažení,
jejichž součástí bude jak předpokládaná výše finančních nákladů na jejich realizaci, tak i předpokládané
finanční zdroje.



Ø Dotazníkové šetření
Zhotovit schránky - počet ks - celkem 14, z toho 2 pro lékárny zhotoví M. Trnovská, ZUŠ, MŠ, ZŠ a
MaMiNa si zhotoví schránky sami, zbylých 6 zhotoví H. Plná a I. Kejdanová ze sociálního odboru. Na
obcích si schránky zhotoví rovněž sami.



sběrná místa:
Police nad Metují:





- veřejné budovy: praktičtí lékaři /3/, dětský lékař /1/, lékárny /2/, Ičko /1/, knihovna /1/
- sociální odbor - 1
- ZUŠ, MŠ, ZŠ - 1 + 2 + 2 /M. Trnovská osloví za ZUŠ L. Bořka, MŠ K. Raisovou, za
ZŠ M. Kosovou/




- MC MaMiNa - 1 - zhotoví si sami
- Celkem: 14
Suchý Důl - obec
Žďár nad Metují - obec, obchod
Machov - pošta, obchod, obec, ZŠ, MŠ, zdravotní středisko /6/
Bukovice - obec, škola
Česká Metuje - obec

Bezděkov nad Metují - obec + škola
Velké Petrovice - obec, školka
Celkem - 16
Počet dotazníků:



























-

praktičtí lékaři - 3 x 50 ........150
dětská lékařka - 50 .........50
lékárny - 2 x 20 .........60
Info centrum - 50 .........50
knihovna - 100 .........100
sociální odbor - 50 ......... 50
ZUŠ - 20 ..........20
MŠ - 2 x 50 ..........100
ZŠ - 2 x 100 ..........200
MC MaMiNa - 50 ...........50
Senior klub - 60 ...........60
DD - 50 .......... 50
DPS - 40 ......... 40
Monika - 100 .........100
Ida
Lenka
Hanka - 20 ...........20
Ilona - Hlavňov - 30 ...........30 CELKEM ... 1200
Suchý Důl - 40 ..........40
Žďár nad Metují - 50 ..........50
Machov - 120 .........120
Bukovice - 40 ...........40
Česká Metuje - 30 ...........30
Bezděkov nad Metují - 50 ...........50
Velké Petroviče - 30 ...........30

Celkem ...........................360
Úkoly:
H. Plná a I. Kejdanová ze sociálního odboru do pondělí 3.11.2008 nakopírují 1200 dotazníků a téhož dne
je umístí na výše uvedená sběrná místa v Polici nad Metují, vyjma obvodních lékařů - zde zajistí M.
Trnovská. Dále vyhotoví sběrné schránky, jak je uvedeno výše.
M. Trnovská informuje mailem všechny obce, že si namnožené dotazníky mohou vyzvednout již ve
čtvrtek 30.10. na sociálním odboru, nebo v jiný termín po dohodě s paní Plnou. Pouze distribuci do Č.
Metuje a Bukovice zajistí M. Trnovská.
Příští jednání: 26.11.2008 v 15.30 hod. ve Velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují pouze ŘS KPSS
Rozdělovník: členové KPSS a ZM Zapsala: Bc. Monika Trnovská
29.10.2008

