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Zápis z jednání PS Němčicko 
 

Dne: 20.6.2018 ve 13 hodin 

 

Místo: Sokolovna Němčice nad Hanou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 1)      Přivítání 

2)      Stanovení priorit SWOT analýzy 

3)      Informace o analýze potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

4)      Různé 

 

Zápis z jednání: 

 

 

1. Přivítání  

 Všechny přítomné na jednání přivítala a jednání zahájila Mgr. Martina Králíková 

 

2. Stanovení priorit SWOT analýzy 

 Všichni přítomní stanovili priority ze slabých stránek SWOT analýzy PS Němčicko  

 Nedostatek lékařů přesunut z ohrožení do slabých stránek 

 

3.       Informace o analýze potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

 Starosty obcí navštíví pracovníci, kteří se budou podílet na výzkumu (nejdříve se předem 

ohlásí) 

 Informace o možnosti mít preventistu (pod policií) 

 Další možnost-domovník-může být pod sociálním odborem  
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4. Různé 

 Velký problém s nedostupností policie v Němčicích nad Hanou (nepomáhají starostům 

obcí, jsou nedostupní, špatná spolupráce)  

 

 Návrh-vymazat ze slabých stránek bod č. 10 (chybí volnočasové aktivity pro 

mladé osoby). Mladí lidé mají možnost trávit svůj volný čas např. pod sokolem 

nebo při bohatých akcích pořádaných obcemi 

 

 Další setkání proběhne v říjnu 2018 

5. Úkoly 

Petr Laštovica – zašle informace o domovníkovi tajemnici Ing. Korvasové 

(korvasova@nemcicenh.cz) 

Naďa Novotná – osloví zbylé členy PS, aby stanovili priority 

 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Naděžda Novotná DiS. 

Koordinační pracovnice PS Němčicko 
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