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Zápis z jednání pracovní skupiny Plumlovsko 

Datum: 25. 1. 2018 

Místo: přízemí budovy STAVA č. 165, Plumlov, 79803  

Účastníci: viz prezenční listina 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Vyhotovil: Petr Laštovica  

A. Program jednání 

 
Téma 

1 Přivítání  

2 Seznámení s projektem 

3 Vytvoření členů PS 

4 Tvorba SWOT analýzy 

5 Různé 

6 Příprava dalšího termínu jednání a ukončení jednání 

B. Průběh jednání 

 
Informace z diskuse  

1 Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník přivítala přítomné na první 

pracovní schůzce. Informovala o průběhu zbytku jednání. Na úvod jednání 

proběhlo vzájemné seznámení se účastníků jednání. Úvodního slova se ujal i 

náměstek primátorky Bc. Pavel Smetana. 

 

 

2 Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník informovala, že proces 

komunitního plánování sociálních služeb na Prostějovsku započal 1. 9. 2017. 

Popsala průběh první fáze, a to fáze přípravné.  Jejich výsledkem by mělo být 

vytvoření  SWOT analýzy a poté bude zahájena fáze analytická.  

 

 

3 Byla ustanovena základna pracovní skupiny Plumlovsko – seznam viz příloha 

tohoto zápisu. Starostové jednotlivých obcí zváží, zda budou svoji obec zastupovat 

sami nebo zvolí svého zástupce. Následně dojde k uzavření dohod o provedení 

práce se členy PS. 

 

 

4 Dalším bodem programu bylo zpracování dokumentu SWOT analýzy sociálních 

služeb. Účastnící jednání byli seznámeni se smyslem dokumentu. Rozpracovaný 

dokument bude koordinačním pracovníkem za PS Plumlovsko zaslán elektronicky 

všem členům PS. Finální verze bude představena řídící skupině. 

 

 

5 V rámci bodu různé proběhla věcná diskuze o úrovni sociálních služeb v ČR. 

 

 

6 Na závěr koordinační pracovník prac. skupiny poděkoval všem členům pracovní 

skupiny za účast a navrhl další termín setkání, tj. 22. 2. 2018 ve 14 hodin. 

Koordinační pracovník odešle elektronicky všem členům skupiny pozvánku. 
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C. Seznam úkolů včetně úkolů z minulých porad  

 
Název úkolu   Stav Zodpovídá Termín 

1 Petr Laštovica – zašle zápis z jednání elektronicky všem 

členům PS, garantovi Bc. Tichavské a koordinátorce 

Mgr. Králíkové 

     

2 Petr Laštovica odešle elektronicky všem členům skupiny 

pozvánku na další jednání 

   

     

3 Petr Laštovica odešle elektronicky všem členům skupiny 

rozpracovanou SWOT analýzu k zamyšlení nad 

problematikou a přípravy na další jednání. 

     

4 Příprava dohod o provedení práce se členy PS. 

 
     

5       

6       

7       

8       

       

 

V Plumlově dne 25. 1. 2018 

 

 

 Zapsal:                                

Petr Laštovica 
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