POZVÁNKA NA PRACOVNÍ SKUPINY
Komunitní plán sociálních služeb v regionu Touškovsko a Nýřansko
Zajímáte se o dění v regionu? Máte co říct zástupcům obce? Chybí
Vám některé služby v sociální oblasti? Jste poskytovatel sociálních
služeb pro region? Nelíbí se Vám oblast zdravotnictví nebo školství
v regionu? Chcete něco vylepšit? Líbí nebo nelíbí se Vám nabídka
služeb pro seniory? Žijete nebo pracujete na území 14 obcí
zapojených do projektu? Je nezaměstnanost problémem a chcete
ho řešit?
Pak přijďte a zapojte se do činnosti pracovních skupin, které byly zřízeny
v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb v regionu Touškovsko a
Nýřansko. Pracovní skupiny jsou zacíleny na určité skupiny osob a každá
skupina se bude zabývat pouze definicí aktivit pro tuto skupinu.
V rámci projektu a jeho realizace byly definovány 4 skupiny, a to:

OSOBY VYŽADUJÍCÍ PÉČI – senioři, osoby se zdravotním postižením
ZAMĚSTNANOST – nezaměstnaní, zaměstnaní
RODINY – mládež, děti, rodiny s dětmi, ženy na mateřské
MINORITY – Romská komunita, cizinci, žadatelé o azyl, osoby vracející se po

Obce zapojené do
realizace projektu:

Bdeněves
Blatnice
Čeminy
Chotíkov
Kozolupy
Líně
Město Touškov
Nýřany
Tlučná
Úherce
Újezd nade Mží
Vejprnice
Vochov
Zbůch

výkonu trestu, osoby ohrožené drogovou závislostí, bezdomovci

Pokud jste se našli mezi jednotlivými skupinami, pak Vás Mikroregion Touškovsko a
jeho partneři Mikroregion Nýřansko, Město Nýřany a Úřad práce Plzeň – sever zvou na
pracovní skupinu! Každý názor občana nebo organizace může být přínosný.

Kde, kdy a v kolik se spolu sejdeme?
OSOBY VYŽADUJÍCÍ PÉČI
ZAMĚSTNANOST
RODINY
MINORITY

Město Touškov - Kinokavárna
Tlučná – Obecní úřad
Nýřany – Městský úřad
Nýřany – Městský úřad

21.11.2007
27.11.2007
4.12.2007
4.12.2007

10:00 hod
10:00 hod
10:00 hod
13:00 hod

K čemu je komunitní plán sociálních služeb?
Komunitní plán napomáhá ke zlepšení služeb v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací na
určitém území. Vzniká za spoluúčasti zástupců veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a
obyvatel při jejich vzájemné diskusi. Stává se východiskem realizace sociálních a návazných
služeb pro občany regionu, které vedou ke zvýšení kvality a nabídky těchto služeb.
Více informací naleznete na www.touskovsko.cz nebo kontaktujte regionálního koordinátora
projektu Ing. Martina Januše (GSM: 776 797 969 nebo e-mail: martin.jan@centrum.cz).

Těšíme se na Vaší účast!
Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu –
grantového schématu „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“
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