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Zápis z jednání PS Osoby se zdravotním postižením ze dne 30.10.2017 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Body k projednání: 

 

1) Představení vedoucí PS a aktualizace kontaktů poskytovatelů 

2) Představení členů, kteří se neúčastnili prvního setkání a předání základních informací 

od metodika (Bc. Lenka Tichavská) k projektu 

3) Aktualizace SWOT analýzy – silné a slabé stránky 

4) Závěr  - shrnutí – úkoly 

 

 

 

 

 

1) Představení vedoucí PS a kontaktů poskytovatelů 

 

Novou vedoucí PS je paní Michaela Žižková, ředitelka z.s.InternetPoradna, bude vedoucí PS 

po dobu, než se v lednu 2018 vrátí zpět paní Čekalová z OS LIPKA. 

 

Kontakt na vedoucí PS: mobil:  777 77 40 16 a email: michaela.zizkova@internetporadna.cz 

 

V dokumentu SRSS Prostějov se bude v tabulce aktualizovat seznam poskytovatelů a to 

následovně:  

1.4. ukončeno - vymazat 

1.10 ukončeno - vymazat 
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1.11.ukončeno – vymazat 

2.4. ukončeno – vymazat 

2.5. ukončeno – vymazat 

2.8 ukončeno - vymazat 

 

Změny názvů organizací:  

2.2 Klub stomiků, z.s. 

2.9 Prostějovští vozíčkáři, spolek 

 

Do seznamu doplnit organizaci Pomocná ruka, z.s. (jsou i členy PS senioři, ale v naší PS 

chybí) 

 

2) Novým členům byl představen projekt „Střednědobé plánování rozvoje sociálních 

služeb na Prostějovsku“ jehož realizátorem je Středisko rozvoje sociálních služeb, 

o.p.s. Partnerem projektu je  Magistrát města Prostějova. 

 

Členové doplnili na sebe kontakty a seznámili ostatní členy s aktualitami v jejich organizaci, 

převážně v oblasti služeb, které poskytují. Charita Prostějov nově od 1. 1. 2017 poskytuje 

sociální rehabilitaci.  

  

 

3) Aktualizace SWOT analýzy 

 

- Viz příloha tabulka SWOT analýza -  aktualizace částí slabé a silné stránky 
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4) Shrnutí:  

 

Úkoly: 

 

1) Členka skupiny paní Křepelková do příštího setkání zjistí, jak fungují služby plošiny 

pro vozíčkáře na PV nádraží (dle dostupných informací lze plošinu použít pouze 

v pracovní době  - cca od 8:00 – 17:00 pak už nikoliv). 

 

2) Členové PS promyslí ve svých organizací ještě další možné slabé stránky SWOT 

analýzy a pokud budou mít další nové návrhy, kontaktují vedoucí PS emailem či 

telefonicky do pondělí 20.11.2017, která je doplní do tabulky. 

 

3) Vedoucí PS pošle zápis s přílohami všem členům PS. 

 

 

4) Termín dalšího setkání je naplánován na pondělí 27.11.2017 od 10:00 hod. místo 

setkání Kulturní klub DUHA, cílem setkání bude dopracování  ostatních částí SWOT 

analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Et Bc. Michaela Žižková 
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