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Zápis z jednání pracovní skupiny osob se zdravotním postižením 
ze dne 27. 11. 2017 

 

Místo konání: Duha – klubovna, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: Viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Tvorba SWOT analýzy 

Zápis: 

1. Dnešního dne byla zpracovávána SWOT analýza cílové skupiny.  
 

2. Úkol z jednání 30. 10. 2017 paní Křepelkové byl splněn: 
 

Plošina pro vozíčkáře v Prostějově je bez obsluhy. V současné době je tak málo využívaná, že 

k ní nemají pracovní sílu k její obsluze, proto je nezbytné podat žádost o zajištění plošiny pro 

vozíčkáře 3 dny dopředu. V žádosti je nezbytné uvést telefonní číslo, neboť ČD budou 

informovat o tom, jak rozhodnutí k dané žádosti dopadlo. Pokud je jejich stanovisko kladné, 

musí si cestující e-mail vytisknout a vzít s sebou. 

I přes to, že existuje nízkopodlažní vlakové spojení jezdící přes Prostějov (Nezamyslice – 

Šumperk), které je uvedeno v jízdním řádu, nemusí být toto vždy pravdou – z důvodu oprav a 

technických potíží se může stát, že pojede vlak, který nízkopodlažní není. Je důležité si 

telefonicky ověřit, zda opravdu jede nízkopodlažní, aby jej vozíčkář mohl využít. 

V Olomouci je toto jednodušší, plošina je k dispozici 24 hodin s krátkou přestávkou v noci 

(cca 01:00-03:00 hod). Ovšem lze toto přizpůsobit dle individuálního cestujícího. Ze 

získaných informací vyplývá, že v olomoucké stanici se snaží vždy vyjít vstříc a hledá se co 

nejvhodnější řešení dané situace. 

Paní Křepelková má s podáváním žádosti o vlakové spojení zkušenosti a v případě potřeby je 

možné ji kontaktovat a poradit se, jakým způsobem žádost podat, co je potřeba vyplnit apod. 

Žádost se podává přes oficiální stránky www.cd.cz  

 

3. Pozvánka na workshop (15. 12. 2017) bude zaslána během tohoto týdne. 

 

Úkoly:  

- Mgr. Janáková projedná na svém oddělení – počet pracovníků x počet klientů správná 

formulace pro SWOT analýzu 

- Vedoucí PS rozešle pozvánku na WORKSHOP 

 

 

Zapsala:  

Mgr. Martina Králíková 

Koordinátorka KPSS 
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