
 
 

Zápis ze setkání monitorovacího týmu -  KPSS Mikroregion Touškovsko 
 
Termín jednání:  24. 4. 2014 

Místo jednání: kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č. p. 147 
 
Program jednání: 

 

1. Informační seminář – monitorování a hodnocení realizace komunitního plánu 
2. Stanovení pravidel pro naplňování komunitního plánu, pro sledování a vyhodnocování jeho 

realizace a pro aktualizaci plánu 
 
Složení monitorovacího týmu odpovídá složení řídící skupiny, které je rozšířené o další účastníky 
komunitního plánování. 
 
1. Informační seminář 

 
Metodička projektu p. Ing. Eberlová v úvodu přítomné seznámila s pojmy monitoringu a evaluace, 
s metodami jejich realizace a s významem těchto činností. Hlavním úkolem monitorovacího týmu 
je stanovit pravidla pro plnění komunitního plánu a vyhodnocování dopadu jeho realizace tak, aby 
odpovídala místním podmínkám.  
 
2. Stanovení pravidel pro naplňování komunitního plánu a jeho kontroly 

 
Realizace komunitního plánu bude probíhat naplňováním realizačních plánů zpracovaných na 

jednotlivé kalendářní roky (počínaje rokem 2014). Realizační plán soustřeďuje pozornost na 
vybraná opatření a aktivity z komunitního plánu, příp. obsahuje nově stanovená opatření a aktivity 
reagující na nově vzniklé potřeby v sociální oblasti. Hlavní úsilí v daném roce by mělo být věnováno 
především uskutečnění aktivit uvedených v realizačním plánu. Za uskutečnění aktivit jsou 
zodpovědné osoby a organizace a uvedené v textu u jednotlivých aktivit.  
 
Pro účely kontroly naplňování plánu, zhodnocování dopadu uskutečněných aktivit, projednávání 
nově vzniklých potřeb a zpracování realizačního plánu na další rok se bude nadále 1x ročně 

setkávat řídící skupina. Bude se jednat o rozšířené jednání řídící skupiny o další účastníky 
komunitního plánování sociálních služeb, jako např. zástupce Svazu tělesně postižených Kozolupy. 
Setkání se uskuteční každoročně v období září – listopad a jeho cílem bude:  

• projednání realizace jednotlivých aktivit z realizačního plánu, projednání dopadu 
realizovaných aktivit 

• projednání případných nově zjištěných potřeb a v souvislosti s tím stanovení nových 
aktivit reagujících na tyto potřeby 

• zpracování realizačního plánu na další rok 
 
 
Setkání bude svolávat Ing. Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy.  
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V době realizace komunitního plánu bude Mikroregion Touškovsko do roku 2018 aktualizovat 
informace o komunitním plánování na webové stránce mikroregionu či jednotlivých obcí. 
Informace o komunitní plánu a jeho plnění budou také zveřejňovány v místním tisku.  
 
V roce 2018 bude zahájena aktualizace komunitního plánu. 
 
 
Zpracováno dne: 25. 4. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, CpKP západní Čechy 
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní Čechy 


