
 

Akce se uskuteční v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Klatovsku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153. 

 Máte pocit, že na Klatovsku chybí služba, která by pomáhala lidem v tíživých životních situacích, ať již 

seniorům, rodinám či samoživitelům s dětmi nebo lidem na okraji společnosti? 

 Máte nápady či podněty pro zlepšení takových služeb? 

POZVÁNKA  NA 

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“ 

DATUM KONÁNÍ: 

11. 5. 2021 - téma senioři a osoby se zdravotním postižením – od 10:00 hod. 

- téma děti, mládež, rodiny s dětmi – od 13.00 hod. 

13. 5. 2021 - téma ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením – od 10:00 hod. 

KDE:  Setkání proběhne formou on-line video-hovoru* 

Program setkání: 

 Schválení Jednacího řádu pracovních skupin  

 Shrnutí výstupů z mapování sociální situace na Klatovsku a z ankety pro veřejnost 

 SWOT analýzy – Silné a slabé stránky stávající pomoci občanům v nepříznivých 

situacích a příležitosti a ohrožení rozvoje sociálních a souvisejících služeb** 

 Vize rozvoje služeb – Jaké služby si pro občany Klatovska v budoucnu přejeme? 

Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti, 

zástupcům měst a obcí na Klatovsku, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb a dalším 

organizacím či spolkům. Účast na setkání je nutné potvrdit nejpozději do 4. 5. 2021 na e-

mail veronika.marouskova@cpkp.cz či telefonicky na číslo 607 027 926.  

Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte 

a obraťte se na uvedené kontakty. 

* K připojení k video-hovoru je nutný počítač s mikrofonem (případně kamerou) a internetové připojení. 

Odkaz na připojení bude přihlášeným účastníkům předem zaslán na email. Případně bude před setkáním 

dostupný na webových stránkách města Klatovy (www.klatovy.cz - Městský úřad – Komunitní plánování – 

3.etapa). V případě technických potíží se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Raffela, CpKP ZČ, tel.: 

775 764 418, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz 

** Výstupy z mapování sociální situace a návrhy SWOT analýz budou ke stažení na webové stránce města 

Klatovy (www.klatovy.cz – Městský úřad – Komunitní plánování – 3. etapa). Bližší informace k projektu je 

možné získat u Veroniky Marouškové DiS., CpKP ZČ, tel. 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz. 
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