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Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 2. 5. 2013 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

 

PROGRAM: 

 

PROGRAM 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

2. Kontrola úkolů 

3. Příprava SWOT analýzy 

4. Různé  

 

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Mgr. M. Adámek, který omluvil koordinátorku projektu  

Bc. S. Karkoškovou a seznámil členy s programem. 

Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny žádné doplňující body programu. 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 6 – 0 – 0 

 

2) Kontrola úkolů 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. 

  

3) Vyplňování pracovních výkazů 

Mgr. M. Adámek informoval o odeslání pracovních výkazů na 6 měsíců (viz záložka) a požádal o správné 

vyplnění výkazu vždy v aktuálním měsíci. 

 

4) Hodnocení Kulatého stolu 22. 4. 2013 

Mgr. M. Adámek i členové pracovní skupiny kladně hodnotili organizaci a přínos Kulatého stolu a doporučili 

pravidelné setkání poskytovatelů sociálních služeb pro zlepšení spolupráce a předání informací. 

 

5) KA 6: Setkání s veřejností 22. 5. 2013 

Mgr. E. Pavelková informovala o organizaci a přípravě programu „Veletrhu sociálních služeb“ pořádaného 

dne 22. 5. 2013. Členové pracovní skupiny byli vyzváni, aby dle možností, prezentující se poskytovatelé si 

zajistili stoly. 

 

Úkol:  Zajištění stolů 

Termín:  22. 5. 2013 

Zodpovídá:  Členové pracovní skupiny  

 

6) KA 3: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Pracovní skupina pokračovala v přípravě  SWOT analýzy.  Následně bude členům pracovní skupiny 

rozeslána příloha, kde bude zpracovaný návrh analýzy k připomínkování členů pracovní skupiny a hodnotící 
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EXCEL tabulka pro bodové hodnocení jednotlivých kritérií kladných, záporných stránek, příležitostí i hrozeb. 

Součet v jednotlivých částech analýzy musí být 100%. 

 

Úkol:  Připomínkování a hodnocení analýzy 

Termín:  16. 5. 2013 připomínky SWOT  

31. 75. 2013 % hodnocení kritérií 

Zodpovídá:  Členové pracovní skupiny  

 

 

 

 

V Šumperku dne 2. 5. 2013 

________________________ 

                                                                  Zapsala:                                  Mgr. Eva Pavelková 

                                                                                                      Člen PS 

 

 

 

 

 

__________________________ 

                                                                                                                                    Mgr. Miroslav Adámek  

                                                                                                                                     Vedoucí PS 

 


