
 

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. 

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KLATOVSKU 

POZVÁNKA  NA 

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“ 
  
17. 6. 2021: Refektář jezuitské koleje, Městská knihovna Klatovy, 
Balbínova 59, Klatovy (vchod do refektáře je z nádvoří jezuitské koleje) 

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

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

22. 6. 2021: MÚ Klatovy, Vídeňská 66, Klatovy (budova na rohu náměstí 

a Vídeňské ul., vchod z náměstí), zasedací místnost 

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

PROGRAM SETKÁNÍ: 

DISKUSE NAD POTŘEBAMI ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KLATOVSKA:  

 k aktualizaci dokumentů plánování sociálních služeb Plzeňského kraje pod 

vedením pracovnic Krajského úřadu Plzeňského kraje a za účasti náměstka 

hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Rudolfa Špotáka 

 k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP 

Klatovy pod vedením CpKP ZČ – projednávání zjištěných nedostatků v sociální 

oblasti a zaměření průzkumů potřeb regionu  

Účast na setkání je nutné potvrdit nejpozději do 10. 6. 2021 na e-mail 

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

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.  

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

obraťte se na uvedené kontakty. 

Případné podklady pro jednání budou zaslány přihlášeným účastníkům předem e-mailem. Více 

informací o projektu naleznete na webových stránkách města Klatovy (www.klatovy.cz – Městský 

úřad – Komunitní plánování – 3. etapa) či na výše uvedených kontaktech. 

* Setkání proběhne v souladu s aktuálními vládními nařízeními a za dodržení všech opatření.  

mailto:veronika.marouskova@cpkp.cz
http://www.klatovy.cz/

