
            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

 

Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 
zápis č. 15 

zasedací místnost MAS KJH o.p.s., 17. 8. 2022, od 13:00 

 

Program: 

1. Úvod, představení účastníků 

2. Shrnutí akcí pořádaných v rámci PS RP v letech 2020–2022 

3. Vyhodnocení preventivního cyklu pro rodiče „Dítě a nástrahy internetu“ 

4. Komunitní plán Trutnovska 

5. Společné setkání 3. 11. 2022 v Radvanicích k ukončení MAP II 

6. Diskuze, různé 

 
1. Úvod, představení účastníků 

• na 15. jednání PS pro RP byla přizvána jako host – koordinátorka plánování sociálních služeb 

MěÚ Trutnov - Bc. Aneta Doudová 

• proběhlo představení pracovního zařazení a činnosti všech zúčastněných 

 

2. Shrnutí akcí pořádaných v rámci PS RP v letech 2020–2022 

• Mgr. Petr Záliš, manažer projektu MAP Trutnovsko II, zrekapituloval pořádané akce v rámci 

aktivit PS pro rovné příležitosti za období projektu 2019–2022: 

- Dotazníkové šetření k rizikovému chování 

- Setkání zástupců škol k rizikovému chování 

- Jednání s představiteli terénních organizací 

- „Kuchařka“ (pomáhající učitelům řešit konkrétní problémy s žáky) 

- Cyklus pěti preventivních setkání s rodiči a dalšími zájemci 

Viz. podrobněji – příloha č. 1 zápisu 

 

3. Vyhodnocení preventivního cyklu pro rodiče „Dítě a nástrahy internetu“ 

• por. Bc. Lukáš Vincenc, policejní preventista, lektor cyklu a člen PS MAP pro RP, shrnul a 

vyhodnotil průběh, obsah a smysl pořádaných cyklů  

 

4. Komunitní plán Trutnovska 

• Komunitní plánování sociálních služeb – informace od Bc. Doudové: 

➢ cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb v Trutnově a okolí 

➢ směřuje k vytvoření sítě sociálních služeb, která bude naplňovat potřeby občanů a bude jim 

pomáhat v situacích, které nedokáží bez pomoci řešit 

➢ Pracovní skupiny: 

- Rodiny s dětmi – vedoucí skupiny Bc. Margita Hosmanová 

- Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním – vedoucí skupiny Mgr. 

Lucie Skalská 

- Senioři – vedoucí skupiny Bc Regina Sýkorová 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života (vedoucí ke 

konfliktům ve společnosti) – vedoucí skupiny Mgr. Monika Hillebrandová 
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Pracovní skupiny vyhodnocují stávající stav sítě sociálních služeb, mapují další potřeby, 

definují rozvojové priority, mají cca 70 členů 

• „Trutnov bez překážek“ – řešení bezbariérového přístupu 

• Spolupráce MAS KJH, PS MAP pro RP a PS komunitního plánování prostřednictvím Bc. 

Doudové 

- možnost setkání a spolupráce, sdílení informací, propojení pracovních skupin 

- PS četnost setkání 1x/ 3 měsíce, rádi přizvou i členy PS pro RP projektu MAP Trutnovsko, 

jsou otevřeny všem, kdo mají zájem 

 

5. Společné setkání 3. 11. 2022 v Radvanicích k ukončení MAP II 

• 3. listopadu 2022 v Radvanicích – plánované společné 16. jednání PS pro RP, ČG, MG, 

financování + PS ŘŠ a NZV a Řídicí výbor  

• vyhodnocení aktivit jednotlivých pracovních skupin – prezentace 

• PS prezentuje vedoucí pracovní skupiny 

• prohlídka ZŠ a MŠ Radvanice 

• na setkání byla přizvaná i Bc. Aneta Doudová a další hosté 

 

6. Diskuze, různé 

• možnost navázání na preventivní cyklus Lukáše Vincence, v regionu by mohly probíhat 

podobné akce zaměřené na různé věkové skupiny 

• domluva s Bc. Doudovou – bude zasílat programy a termíny konání jejich pracovních skupin, 

pozvánky – možnost zapojení nejen pro členy PS MAP pro rovné příležitosti 

 

 

   Termín 16. jednání PS pro RP: konat se bude 3. 11. 2022 v Radvanicích. 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Barbora Procházková 

dne 17. 8. 2022. 


