Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
OHROŽENÉ SKUPINY
úterý 14. listopadu 2017, 15.30 hod.,
kance lář MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Program:
1. Vstupní informace k projektu, jeho cíle a význam
2. Seznámení se Statutem a Jednací řádem
3. Tvorba SWOT analýzy
4. Různé
1. Vstupní informace k proje ktu, je ho c íle a význam
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále
SPRSS) Markéta Poláchová. Přivítala přítomné, představila Realizační tým (dále RT) a
informovala o postupu sestavování pracovních skupin (dále PS). V druhé části zahájení se
jednotliví členové jmenovitě představili a informovali, jakou organizaci v PS zastupují.
Markéta Poláchová představila projekt Komunitní plánování sociálních služeb v DSO
mikroregionu Moštěnka a jeho očekávané výstupy.
Úkol: RT spolu se zápisem pošle členům PS mapu obcí mikroregionu Moš těnka
2. Seznámení se Statutem a Jednací řádem
Metodička SPRSS Bc. Lenka Tichavská seznámila členy PS se způsobem tvorby SPRSS,
Statutem a Jednacím řádem. Představila, co je úkolem pracovních skupin v projektu.

3. TVORBA SWOT ANLÝZY
Členové PS společně pod vedením metodičky SPRSS rozpracovali SWOT analýzu
definující silné a slabé stránky, ohrožení a příležitosti v sociální oblasti se zaměřením na
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené na území mikroregionu
Moštěnka. SWOT analýza je základní oporou strategické části při formulaci priorit a
opatření SPRSS. Rozpracovaná SWOT analýza je přílohou zápisu.
Úkol: členové PS na její příští jednání př ipraví
analýzy.(Poslat připomínky ke SWOT analýze do XY?)

podklady

pro

doplnění

SWOT

4. Různé
Členové PS se dohodli na termínu dalšího jednání, a to v úterý 5. prosince 2017 v 9.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Kostelec u Holešova (Kostelec u Holešova 58) . Předmětem

dalšího jednání bude dopracování SWOT analýzy a představení dohody o provedení práce
a výkazu práce.
Termín příštího jednání PS: úterý 5. 12. 2017 v 9.00 hodin, Kostelec u Holešova 58
Kostelec u Holešova 14. 11. 2017

Zapsala: Marie Tesařová
Schválila: Markéta Poláchová/Lenka Tichavská

