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Zápis z jednání pracovní skupiny Mikroregion Předina 
 

Dne 28. 3. 2019 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Místo: Obecní úřad Vranovice-Kelčice, Vranovice-Kelčice 31, 798 08  

 

Cíl: seznámení s projektem Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na 

Prostějovsku, vytvoření SWOT analýzy. 

  

1. Přivítání 

- Bc. Lenka Tichavská přivítala všechny členy PS a v krátkosti přítomné seznámila 

s projektem.  

 

2. Seznámení s projektem a s jeho aktivitami  

- Bc. Lenka Tichavská prezentovala cíle a jednotlivé aktivity projektu, které již byly 

naplněny a které budou následně realizovány. Ukončená analytická fáze a zahájena 

fáze tvorby plánu.  

- Obeznámila účastníky jednání s územním dopadem střednědobého plánování rozvoje 

soc. služeb na oblast SO ORP Prostějov a s již zapojenými lokalitami (Mikroregiony 

Plumlovsko, Němčicko, Kostelecko, Prostějov venkov) Mikroregion Předina je 

posledním územním celkem. 

- Přínosy: Zpracováním SWOT analýzy stávající sociální situace na mikroregionu a 

zpracováním investičních opatření za obce je možnost po schválení strategického 

dokumentu (c Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na SO ORP Prostějov pro 

období 2019-2021) žádat o finanční prostředky do výzev Evropských a jiných fondů, 

kde je vždy podmínka zahrnutí akce ve strategickém dokumentu. 

- Následně byl ponechán prostor ke kladení doplňujících otázek. 

 

3. Vytvoření členů PS 

- Účastníci jednání se budou účastnit PS Mikroregionu Předina. Zástupci obcí se budou 

podílet na jednáních pouze v rámci možností svého pracovního vytížení. Přípustná je 

spolupráce i emailovou formou. 

 

4. Tvorba SWOT analýzy 

- Vytvoření SWOT analýzy pro PS Mikroregion Předina. 

- Všichni zúčastnění se aktivně podíleli na tvorbě SWOT analýzy a emailově ji mohou 

doplnit. 

 

5. Různé 

- Představení interaktivního katalogu sociálních služeb - http://sockat.prostejov.eu/  

- Volná diskuze k projednávanému tématu. 

- Představení webových stránek SRSS, o.p.s. Jeseník, kde jsou umístěny další katalogy 

sociálních a navazujících služeb (Olomouc a Šumperk, dále pak Prostějovsko, 

Mohelnicko a Litovelsko) http://srssjesenik.cz/e-katalog-poskytovatelu/  

- Termín dalšího setkání PS bude upřesněn na základě zasedání mikroregionu. 
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Úkoly: 

 

Členové PS obdrží: 

-  zápis z jednání všem členům PS Mikroregion Předina  

- Vyjádření součinnosti obcí s projektem „Střednědobé plánování rozvoje sociálních 

služeb na Prostějovsku“ (k podpisu zástupců obcí, naskenování a zaslání na email 

srssjesenik@gmail.com ) Do 19. 4. 2019. 

- SWOT analýzu (k možnému doplnění obcemi) Do 19. 4. 2019 
Výslednou zprávu prováděného výzkumu na území SO ORP Prostějov (k prostudování). 

Za Mikroregion Předina se výzkumu účastnily obce: Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, 

Ondratice, Otaslavice, Vincencov a Vranovice-Kelčice  

- Tabulku opatření pro investiční záměry (obce, které nemají svůj strategický dokument, 

mohou zapracovat své investiční záměry v oblastech sociálního prostředí, viz již 

zpracované návrhy, které přikládáme) Do 26. 4. 2019. 

- předání dotazu na zjištění možností dosahu svozových a pečovatelských služeb – Charity 

Prostějov a CSS Pv na Pracovní skupině Senioři. 

 

 

Kontakty:  

Garant/metodik projektu - Bc. Lenka Tichavská – mob: 736 472 168, email: 

srssjesenik@gmail.com 

Koordinátorka SPRSS – Mgr. Martina Králíková – kralikova.srss@gmail.com 

Koordinační pracovník PS Kostelecko, Prostějov-venkov - Bc. Nela  Vrbová 

vrbova.srss@gmail.com 

Projektový manažer – Petr Laštovica – lastovica.srss@gmail.com 

 

Zapsala: Bc. Nela Vrbová, Koordinační pracovník  
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