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Zápis z jednání PS Němčicko 
 

Dne: 25.1.2018 v 9 hodin 

 

Místo: Sokolovna Němčice nad Hanou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Přivítání 

2. Tvorba SWOT analýzy 

3. Různé 

 

Zápis z jednání: 

 

1. Přivítání  

Všechny přítomné na jednání přivítala Bc. Lenka Tichavská a zahájila jednání. 

 

2. Tvorba SWOT analýzy 

Dokončení zpracování SWOT analýzy pro PS Němčicko. 

Všichni zúčastnění se podíleli na tvorbě SWOT analýzy. 

 

3. Různé 

 

- Středisko rozvoje sociálních služeb nabízí možnost vyškolení pracovníků 

v Němčickém mikroregionu v oblasti dluhové problematiky (8 hodinový akreditovaný 

vzdělávací kurz „Úvod do dluhového poradenství“ 2015/0032-PC/SP/PP). 

- Seznámení s možností spolupráce s organizací Člověk v tísni - týkající se dluhového 

poradenství. Informovala Bc. Pavlína Koláříková (vedoucí pobočky Prostějov) 

- Diskuse týkající se možnosti využít protidrogového vlaku (Revolution train) – zvážení 

spolufinancování obcí mikroregionu s městem Prostějov, s účastí dětí ze škol 

mikroregionu. 

- Firma Proxima Housing s. r. o. odkupuje domy ve špatném stavu, udělá rekonstrukci a 

následně nabídne dům k nájmu (v případě řádné platby s možností odkupu) nebo  
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prodeji. Sdělení této informace obcím, které by mohly využít této varianty odkupu 

nemovitosti. 

 

 

ÚKOLY:  

Lenka Tichavská zajistí akreditovaný vzdělávací program týkající se dluhového poradenství 

(pro min. 8-10 osob) – Nabídku zašle koordinátorce PS Němčicko, která ji rozešle členům PS 

Němčicko. 

VŠICHNI - do 2. 2. 2018 zaslat připomínky a podněty ke SWOT analýze na adresu 

novotna.srss@gmail.com 

Naďa Novotná – rozešle zápis se SWOT analýzou a následně zpracuje připomínky a podněty 

členů. Zašle koordinátorce a garantovi. 

 

 

Zapsala: 

Bc. Naděžda Novotná  

Koordinační pracovnice Němčicko 
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