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POSTUP

Analýza situace – dotazník - setkávání

Tvorba strategie

Připom ínkování

Konzultace s nad řízeným orgánem



ZAINTERESOVANÉ
SKUPINY

Koordina ční tým 
•odpovídá za koordinaci p řípravy díl čí části strategie 

•rozhoduje o aktivitách pro zpracování strategie (bes edy, ankety, ve řejná projednání, atd.)

•informuje programový výbor o postupu prací

•stanovuje harmonogram a díl čí postup prací

•rozhoduje o dalších členech pracovní skupiny

•předkládá návrh díl čích částí strategie VH k projednání

Pracovní skupina 
•projednává p ředložené návrhy díl čích částí strategie, p řipomínkuje je a žádá jejich dopln ění

•zpracovává návrh SWOT analýzy

•předkládá návrhy na vhodné aktivity k p řípravě ISÚ

Široká ve řejnost



ANALÝZA

Dotazník – 14. – 26.6.2012 

Osloveno 38 organizací v oblasti  MAS ORLICKO

Získáno 21 respondent ů



RESPONDENTI
Občanské sdružení CEMA Žamberk, Domov d ůchodc ů Ústí nad Orlicí, Mate řské
centrum  Medvídek, Ústí nad Orlicí, Pe čovatelská služba Pastviny, Centrum 
sociální pé če města Žamberk, Domov d ůchodc ů sv. Zdislavy, M ěsto Jablonné nad 
Orlicí, , Centrum pro zdravotn ě postižené Pardubického kraje - Ústí nad Orlicí, 
Město Králíky - Sociální služby Králicka, Domov pod hra dem Žampach, Nad ěje 
o.s., Obec Červená Voda, Kontakt - ob čanské sdružení, Centrum sociální pé če 
města Ústí nad Orlicí, M ěstský ú řad Králíky - odbor sociálních v ěcí a 
zdravotnictví, Stacioná ř Ústí nad Orlicí, Pé če o duševní zdraví - st ředisko Ústí nad 
Orlicí, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, M ěsto Letohrad, Sbor Jednoty bratrské v 
Králíkách





POČET UŽIVATELŮ
REGISTROVANÝCH 
SLUŽEB



DALŠÍ
NEGERISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V 
REGIONU       

Rodinné centrum Pohoda
Vzájemného setkávání rodi čů a dětí v p ředškolním v ěku

Senior klub
Charitní ošet řovatelská služba a Dom ácí hospicová pé če

K-klub
Klub bez klí če

Přednášky a besedy

Rodinné centrum Mozaika a RC Kopretina Sloupnice
Společenské akce (karneval, den d ětí)

Volno časové aktivity pro d ěti a mládež
Regionální p ůjčovna kompenza čních pom ůcek



JAK SLEDUJETE 
POPTÁVKU PO VAŠICH 
SLUŽBÁCH?

Další: na základ ě písemné dohody se zájemcem o službu, reagujeme na 
poptávku klient ů, osobním kontaktem, spoluprací s léka ři, sociálními 
pracovníky nemocnic a LDN apod., informace v Ústeck ých listech a na www 
stránkách



JAK SLEDUJETE 
SPOKOJENOST 
KLIENTŮ/OBČANU S 
VAŠIMI SLUŽBAMI?



PREFERENCE 
OBLASTI PODPORY



DALŠÍ POSTUP

Diskuse v organizacích nad tématy podpory a 
konkrétním obsahem podpory

Do 26.7.2013 zaslaná analýza KT a PS 

>> Tvorba SWOT analýzy celé oblasti MAS ORLICKO

Foto



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Miroslav Beran

Za MAS ORLICKO


