„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528
Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Magistrátem města Prostějova

Zápis z jednání pracovní skupiny Kostelecko
Dne 25. 1. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Místo: MÚ Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138
Cíl: seznámení s projektem Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na
Prostějovsku
1. Přivítání
- Přítomné přivítal Mgr. František Horák, starosta města Kostelec na Hané. Následně se ujala
slova Bc. Lenka Tichavská, která představila členy pracovního týmu. Přítomné přivítal také
náměstek Bc. Pavel Smetana a pronesl úvodní slovo.
2. Seznámení s projektem a s jeho aktivitami
-

Bc. Lenka Tichavská prezentovala aktivity se zahajovacími informacemi k projektu.
Obeznámila účastníky jednání s plánovaným rozšířením komunitního plánování na oblast
SO ORP Prostějov (Kostelecko, Němčicko a Plumlovsko).
Následně byl ponechán prostor ke kladení doplňujících otázek.

3. Vytvoření členů PS
-

Všichni zúčastnění se představili a uvedli své působení na Kostelecku.
Účastníci jednání se budou účastnit PS Kostelecko. Zástupci obcí se budou podílet na
jednáních pouze v rámci možností svého pracovního vytížení.
Členům budou vyhotoveny DPP.

4. Tvorba SWOT analýzy
-

Započetí tvorby SWOT analýzy pro PS Kostelecko.
Všichni zúčastnění se podíleli na tvorbě SWOT analýzy.
Paní starostka Stawaritschová nabídla možnost přednést informace o projektu při setkání
starostů na jednání mikroregionu (vzhledem k vytíženosti starostů, bude toto nejlepším
řešením).

5. Různé
-

Volná diskuze k projednávanému tématu.
Představení interaktivního katalogu sociálních služeb - http://sockat.prostejov.eu/
Představení webových stránek SRSS, o.p.s. Jeseník, kde jsou umístěny další katalogy
sociálních a navazujících služeb (Olomouc a Šumperk) http://srssjesenik.cz/e-katalogposkytovatelu/
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-

-

Středisko rozvoje sociálních služeb nabízí možnost vyškolení pracovníků v kosteleckém
mikroregionu v oblasti dluhové problematiky (8 hodinový akreditovaný vzdělávací kurz
„Úvod do dluhového poradenství“ 2015/0032-PC/SP/PP).
Termín dalšího setkání PS bude upřesněn na základě zasedání mikroregionu.

Úkoly:
-

Paní starostka Stawaritschová zašle termín konání mikroregionu Kostelecko koordinační
pracovnici PS Kostelecko – Nela Vrbová.
Bc. Lenka Tichavská zašle nabídku týkající se proškolení dluhové problematiky - Nele
Vrbové, ta jej rozešle starostům a organizacím působících v mikroregionu.
Nela Vrbová zašle zápis z jednání všem členům PS Kostelecko + přílohou bude dopis
starostům.

Kontakty:
Koordinační pracovnice PS Kostelecko – Nela Vrbová – vrbova.srss@gmail.com
Garant projektu - Bc. Lenka Tichavská – srssjesenik@gmail.com
Koordinátorka KPSS – Mgr. Martina Králíková – kralikova.srss@gmail.com
Projektový manažer – Petr Laštovica – lastovica.srss@gmail.com

Zapsala: Nela Vrbová, Koordinační pracovník
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