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Plnění harmonogramu projektu 
Rok 2020 

• Duben -             Příprava procesu plánování 

• Květen -             Zajištění koordinace a řízení projektu 

                            Aktivace aktérů v území, představení projektu a procesu plánování 

                            Nastavení a prohlubování spolupráce aktérů v území   

                            Stanovení organizační struktury projektu 

                            Formování skupin v organizační struktuře 

                            Mapování území – počty poskytovatelů soc. služeb a poskytované služby 

• Červen -  První schůzka pracovních skupin/PS/1-4 

První schůzka Řídící skupiny/ŘS/ 

Vytvoření pracovní verze dotazníků 

Schůzka vedoucích PS – projednávání dotazníků 

Publicita projektu – zprávy v místních zpravodajích 

Zapracování připomínek a vytvoření konečné verze dotazníků 

Zahájení dotazníkového šetření 

• Červenec -         Rešerše platných a relevantních strategických dokumentů v území 

Řízené rozhovory se zástupci obcí (11 obcí) 

Řízené rozhovory s poskytovateli (1 poskytovatel) 

Průběžné zpracování navrácených dotazníků 

Sběr dat pro sociodemografickou analýzu území 

• Srpen -   Řízené rozhovory se zástupci obcí (8 obcí) 

Řízené rozhovory s poskytovateli (7 poskytovatelů) 

Průběžné zpracování navrácených dotazníků 

Práce na analytické části SPRSS 

• Září -   Zpracování sociodemografické analýzy území 

Podklady pro grafickou úpravu plánu a katalogu, loga SPRSS 

Vyhodnocení řízených rozhovorů 

Zpracování průběžné analýzy potřeb 

Schůzka pracovních skupin 1-3 

• Říjen -     Zapracování připomínek ze schůzky pracovních skupin 

Průběžné hodnocení navrácených dotazníků 

Úprava pracovní verze analýzy potřeb 

• Listopad -  Ukončení dotazníkového šetření 

Vyhodnocení navrácených dotazníků 

Publicita projektu – zpravodaj MAS 

Analýza potřeb, území a finanční analýza připravená k projednání a schválení 

na schůzi PS 

• Prosinec-  Analýza potřeb, sociodemografická analýza území a finanční analýza  



STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO  
ÚZEMÍ POLIČSKA REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087 

 

2 
 

       Připomínkové řízení analýz na úrovni vedoucích pracovních skupin 

Návrh SWOT analýzy 

Rok 2021 

• Leden-   Schůzky pracovních skupin 1- 4  

Schůzka Řídící skupiny 

Schválení SWOT analýzy, Analýzy potřeb 

Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách 

Získávání informací pro tvorbu katalogu  

Zahájení prací na strategické části 

• Únor-   Doplnění finanční analýzy dle požadavku PS 4 - Spolupráce  

Školení zaměřené na způsoby komunikace a potřeby osob s PAS 

Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách 

Získávání informací pro tvorbu katalogu  

Zpracovávání strategické části – společné cíle a opatření 

• Březen-  Zpracování přehledu o dostupnosti veřejných budov a prostranství     

(bezbariérovost) 

Schůzky s OSVZ Polička a poskytovateli SS pro upřesnění údajů do strategické 

části 

Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách 

Získávání informací pro tvorbu katalogu  

Zpracovávání strategické části – cíle a opatření pro CS Rodiny s dětmi, děti a 

mládež 

• Duben-  Schůzka pracovní skupiny 1 – Rodiny s dětmi, děti a mládež 

Publicita projektu – informování veřejnosti ov místních novinách  

Získávání informací pro tvorbu katalogu 

Zahájení prací na katalogu – kontaktování grafika 

Zpracovávání strategické části – cíle a opatření pro CS Senioři a osoby se 

zdravotním postižením  

• Květen-  Schůzka pracovní skupiny 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Schůzka pracovní skupiny 3 – Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a 

osoby sociálně vyloučené 

Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách  

Získávání informací pro tvorbu katalogu 

Zpracování strategické části – cíle a opatření pro CS Osoby v krizi, ohrožené 

sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené 

Informování o fázi plánování na Valné hromadě MAS 

Jednání s Českou poštou o možnostech přemístění zvonku (pro hendikepované 

osoby) pro přivolání pracovníka přepážky  

Mapování potřeb poskytovatelů v oblasti zapojení dobrovolníků 

• Červen- Schůzka vedoucích pracovních skupin – vizuál tištěné formy katalogu 

Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách 

Získávání informací pro tvorbu katalogu 

Zpracovávání návrhu katalogu – shromáždění informací pro grafika 

Připomínkování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP na 

období 2022-2026 

 

 


