
 

 

Zápis z jednání PS Sociální oblast 
 
Datum a místo jednání: 10. 9. – 17. 9. 2020, korespondenční hlasování 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení 

Hlasování se zúčastnilo 6 členů z celkového počtu 24 členů PS Sociální oblast. Všech 6 zúčastněných členů 
hlasovalo pro usnesení. 
 

 

Regionální akční plán Pardubického kraje - Deinstitucionalizace sociálních služeb 

V současné době probíhá příprava Regionálního akčního plánu Pardubického kraje (RAP Pk) pro období 2021+. Jde 

o nástroj, jehož pomocí by měl být zčásti implementován Integrovaný regionální operační program (IROP) a který 

by měl obsahovat 4 témata (střední školství, deinstitucionalizaci sociální péče, silnice II. třídy a zdravotnický 

záchranný systém). Pro tato témata jednotlivé kraje obdrží finanční alokaci, kterou budou moci čerpat 

prostřednictvím řízených výzev. V těchto oblastech tedy nebudou mezi sebou soutěžit projekty z různých krajů.  

Pardubický kraj provedl sběr projektových záměrů všech projektů, které připravuje do plánovacího období 2021+, 

a tím připravil tzv. Portfolio projektů Pardubického kraje do 2021+. V případě problematiky deinstitucionalizace 

sociálních služeb sběr provedl odbor sociálních věcí.  

Na základě toho byly členům PS Sociální oblast v tabulkové příloze předloženy 4 projekty, které jsou navrhovány 

k zařazení  do Regionálního akčního plánu Pk 2021+ v oblasti sociální.  

Výši zmíněné alokace do této oblasti ještě neznáme, nicméně dle v současné době dostupných informací je 

pravděpodobné, že bude dostatečná pro realizaci všech čtyř projektů.  

 

Závěr hlasování 
Korespondenční hlasování ve stanoveném termínu proběhlo. Hlasování se zúčastnilo celkem 6 členů PS Sociální 
oblast, přičemž všech 6 členů PS Sociální oblast hlasovalo pro schválení návrhu 4 projektů, které budou součástí 
Regionálního akčního plánu Pardubického kraje 2021+.  
 
Přijaté usnesení: 
„PS Sociální oblast souhlasí s návrhem projektů, které budou součástí Regionálního akčního plánu 
Pardubického kraje 2021+ v oblasti sociální.“ 
 
Pro/proti/zdržel se – 6/0/0 
 

Příloha: Projekty určené do Regionálního akčního plánu Pardubického kraje 2021+ v oblasti deinstitucionalizace 
sociálních služeb. 

 

V Pardubicích 23. 9. 2020 
Zapsala: Mgr. Martina Vitková - sekretariát RSK Pk 


