
Zápis z jednání pracovní skupiny P2 Sociální oblast, zdravotnictví 

a bezpečnost ze dne 11. 3. 2020 

Přítomni: 16 členů pracovní skupiny, zástupci SML – Monika Klemšová, Mgr. Monika Kumstová, 

Ing. Barbara Vítková, Mgr. Martin Chochola, Ing. Stanislava Mimrová, Pavlína Háková, Mgr. Martin 

Chochola, Mgr. Lukáš Jirotka, Ing. Michaela Maturová, Ing. Stanislava Mimrová, Mgr. Adéla 

Sochůrková. 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo Rady Loučkové Kotasové 

2. Barbara Vítková, Martin Chochola – informace o dalším postupu 

1. Úvodní slovo Radky Loučkové Kotasové  

R. Loučková Kotasová přivítala účastníky jednání a poděkovala jim za účast. Dále informovala o tom, 

že bude dnešní setkání, vzhledem k aktuální situaci (koronavirus COVID-19, jarní prázdniny), zkráceno 

na nezbytně nutnou dobu a forma další práce tomu bude uzpůsobena. 

2. Barbara Vítková, Martin Chochola – informace o dalším postupu 

B. Vítková informovala o aktuálním stavu prací na SR SML 2021+. M. Chochola pracoval s podněty 

vznesenými na minulém setkání. Dnešní schůzka měla být věnována diskusi vzniklé SWOT analýzy. 

Na společném setkání 22. 4. 2020 budou diskutovány komplexní SWOT analýzy za všechna témata 

pracovních skupin, zároveň dojde i k představení nástroje ITI území aglomerace Liberec – Jablonec 

nad Nisou. Od června budou probíhat setkávání k návrhové části strategie. V případě, že se aktuální 

situace nezlepší, budou červnové schůzky pravděpodobně přesunuty na září.   

M. Chochola informoval o současném stavu SWOT analýz. Ta byla rozdělena do 3 oblastí – sociální 

oblast, zdravotnictví a bezpečnost. SWOT analýzy jsou výsledkem kombinace analytické práce a práce 

v pracovních skupinách. Členové pracovních skupin dostanou SWOT analýzy e-mailem ve formátu 

PDF spolu s formulářem. Do formuláře budou členové zapisovat své poznámky k jednotlivým bodům, 

u každé z nich by mělo být ještě označeno, zda se jedná o závažnou nebo formální poznámku. Na celý 

tento proces budou vyhrazeny 2 týdny. Úkolem členů tak je i hledání překryvů, návrhy na sloučení, 

možné kontroverze apod. M. Chochola s nimi bude po celou dobu v kontaktu, pokud bude potřebné 

některé části prodiskutovat. Konkrétní postup členové obdrží v instruktážním e-mailu.  

 

 

 

 

Příští termín jednání: 22. 4. 2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Kumstová  

 


