
 

  

Zápis z jednání o podpoře sociálních služeb

 

Dne 7. 1. 2015 ve 13 hodin v

sociálních služeb.  Jednání se zúčastnilo 9 účastníků z

Úvodní slovo patřilo paní ředitelce

drobné občerstvení. Následně předala slovo paní Ing. Vanické, která v

představila působení MAS ORLICKO a nastínila náplň její prezentace. 

V první části paní Ing. Vanická  popsala strategickou oblast 1.1. a 2.4. a jejich jednotl

opatření, která se týkají podpory sociálních služeb. 

V další části byli účastníci seznámení s

v přípravě strategie uskutečňuje, i ty, které jsou v

MAS ORLICKO je v současné době ve fázi 

jednotlivých podpor realizovány. 

alokace a následně pro nastavení závazných indikátorů. 

ukázány jednotlivé šablony, které v

jednotlivé šablony představila a vysvětlila jejich vyplnění.

V závěru byl dán prostor pro diskusi. Diskuse byla velice aktivní, účastníci měli několik dotazů 

na paní Ing. Vanickou. V rámci diskuse paní Ing. Vanická s

možnosti pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla pro přepravu osob (i osobního 

automobilu) v rámci opatření 3.2.4

projektu týkající se odborné poradenské služby pro poskytovatele sociálních služeb v

splnění standardů kvality.  

Úkoly: 

- Zpracování projektového záměru ze strany MAS ORLICKO

- V případě zájmu o pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla

šablony „3.2.4.“ (viz příloha) a odeslání spolu s

- Vyplnění šablon a odeslání na mail 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Alice Brožková 9. 1. 2015

 

jednání o podpoře sociálních služeb

Dne 7. 1. 2015 ve 13 hodin v Městské knihovně Ústí nad Orlicí proběhlo jednání o podpoře 

sociálních služeb.  Jednání se zúčastnilo 9 účastníků z celého území MAS ORLICKO. 

Úvodní slovo patřilo paní ředitelce PhDr. Kalouskové, která účastníky přivítala a n

drobné občerstvení. Následně předala slovo paní Ing. Vanické, která v úvodu své prezentace 

představila působení MAS ORLICKO a nastínila náplň její prezentace.  

první části paní Ing. Vanická  popsala strategickou oblast 1.1. a 2.4. a jejich jednotl

opatření, která se týkají podpory sociálních služeb.  

další části byli účastníci seznámení s činnostmi, které v současné době MAS ORLICKO 

přípravě strategie uskutečňuje, i ty, které jsou v dalších měsících předběžně naplánované.

učasné době ve fázi sběru a definování projektů, kterou budou v

jednotlivých podpor realizovány. Tyto projekty budou nápomocny při stanovení finanční 

alokace a následně pro nastavení závazných indikátorů. Na základě toho byly účastníkům 

tlivé šablony, které v případě zájmu, mají účastníci vyplnit. Paní Ing. Vanická

jednotlivé šablony představila a vysvětlila jejich vyplnění.  

závěru byl dán prostor pro diskusi. Diskuse byla velice aktivní, účastníci měli několik dotazů 

rámci diskuse paní Ing. Vanická s účastníky komunikovala o 

možnosti pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla pro přepravu osob (i osobního 

rámci opatření 3.2.4.  Na základě společné diskuse byl 

jící se odborné poradenské služby pro poskytovatele sociálních služeb v

Zpracování projektového záměru ze strany MAS ORLICKO 

případě zájmu o pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla

2.4.“ (viz příloha) a odeslání spolu s ostatními šablonami

a odeslání na mail – strategie@mas.orlicko.cz do 16. 1. 2015

Bc. Alice Brožková 9. 1. 2015 

jednání o podpoře sociálních služeb 

Městské knihovně Ústí nad Orlicí proběhlo jednání o podpoře 

celého území MAS ORLICKO.   

PhDr. Kalouskové, která účastníky přivítala a nabídla 

úvodu své prezentace 

první části paní Ing. Vanická  popsala strategickou oblast 1.1. a 2.4. a jejich jednotlivá 

současné době MAS ORLICKO 

dalších měsících předběžně naplánované. 

definování projektů, kterou budou v rámci 

Tyto projekty budou nápomocny při stanovení finanční 

Na základě toho byly účastníkům 

účastníci vyplnit. Paní Ing. Vanická 

závěru byl dán prostor pro diskusi. Diskuse byla velice aktivní, účastníci měli několik dotazů 

účastníky komunikovala o 

možnosti pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla pro přepravu osob (i osobního 

Na základě společné diskuse byl navržen koncept 

jící se odborné poradenské služby pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti 

případě zájmu o pořízení bezemisního nebo nízkoemisního vozidla - vyplnění 

ostatními šablonami 

16. 1. 2015 


