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ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ 

SKUPINY 
 

ke komunitnímu plánování sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka 
 

úterý 13. března 2018, 10.00 hod., zasedací místnost obecního úřadu 
v Beňově 

 

 
 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   
      

Program: 
1. Informace o realizaci projektu (setkávání s veřejností, dotazníková šetření) 
2. Informace o postupu prací v analytické části dokumentu (demografická 

analýza, výstupy ze SWOT analýzy, prioritizace) 
3. Komunikační plán 

4. Závěr 
 
 

Jednání dle programu: 
 

1. Informace o realizaci projektu 
Koordinátorka KPSS Markéta Poláchová seznámila přítomné s průběhem realizace 
projektu. V obcích intenzivně probíhají setkání s občany, v rámci kterých se 

představuje projekt a probíhá sběr podnětů pro jednotlivé řešené sociální oblasti 
mikroregionu. Aktivita občanů je dobrá, iniciativně se zapojují. Prostřednictvím 

kontaktních pracovníků obcí jsou průběžně vyplňovány dotazníky, byly rozeslány 
dotazníky pro zadavatele a poskytovatele služeb, koordinátorky následně obce 
objíždějí a dotazníky sbírají. Analýzy by měly být vyhotoveny do konce srpna 2018.  

 
Usnesení: členové Řídící skupiny berou na vědomí informace k průběhu 

realizace projektu 
 
 

2. Informace o postupu prací v analytické části dokumentu 
(demografická analýza, výstupy ze SWOT analýzy, prioritizace) 

Výstupy z částečné sociologicko – demografické analýzy přednesla koordinátorka 
Markéta Poláchová. Jsou zpracovány výstupy v oblasti struktury obyvatelstva.   
Metodička seznámila přítomné s výstupy SWOT analýz a zpracovanou prioritizaci 

z jednotlivých pracovních skupin. Členové ŘS připomněli určité skutečnosti, které 
byly k SWOT analýze poznamenány. Výstupy jsou součástí zápisu 3. jednání 

pracovních skupin.  



 
 

 
 

Unesení: členové ŘS berou na vědomí informace o postupu prací v analytické části 
dokumentu 
 
 
3. Komunikační plán střednědobého plánování sociálních služeb  

DSO mikroregionu Moštěnka 
 

Koordinátorka Markéta Poláchová představila přítomným Komunikační plán 
střednědobého plánování sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka. Na 
základě požadavků členů ŘS byl dopracován bod 3. Komunikace s SO ORP Přerov. 

Následně byl Komunikační plán schválen.  
 

 
Usnesení: členové ŘS schvalují Komunikační plán střednědobého plánování 
sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka 
 
 

4. Diskuse 
Metodička Lenka Tichavská informovala členy ŘS, že příští jednání ŘS bude svoláno 
operativně. 
 
 

 
Zapsala: Markéta Poláchová 
Schválil: Ivo Pitner 


