Současný stav zapojování veřejnosti
Silné stránky

Slabé stránky

T

kabelová televize (Město Albrechtice)

neexistence kabelové televize (Holčovice, Heřmanovice,
Třemešná, Liptaň, Vysoká, Jindřichov, Janov, Petrovice)

T/S

oslovení obcí s prezentací KP (Jindřichov, M. A., Holčovice)

neoslovení obcí s prezentací KP (Třemešná, Janov, Petrovice,
Heřmanovice, Liptaň, Vysoká)

S

dotazníková šetření

T

zpravodaje obcí - M. A., Holčovice, Třemešná (periodika)

T

webové stránky se samostatným odkazem na soc. služby
(Jindřichov, M. A.)

webové stránky bez odkazu na soc. služby (Holčovice,
Heřmanovice, Třemešná, Liptaň, Vysoká, Janov, Petrovice)

T/S

den sociálních služeb v Městě Albrechticích

jednokolejná forma informování - směrem k vedení obcí a
směrem k veřejnosti

T

informační leták

chybějící zpětná vazba od veřejnosti i vedení obcí (Heřmanovice)
nízká (Holčovice, M.A., Třemešná, Liptaň, Vysoká, Jindřichov,
Janov, Petrovice)

T/S

speciální prezentace služeb starostům

pasivní způsob zapojení veřejnosti (malá příležitost vyjádřit své
potřeby)

T/S

jarmarky v obcích (Holčovice, Liptaň, Jindřichov, Janov, M. A.)

neexistence jarmarků v obcích (Třemešná, Vysoká, Heřmanovice,
Petrovice)

T

webové stránky poskytovatelů soc. služeb

malé zapojení uživatelů

T

nedostupnost kulatých stolů pro občany, neexistence výstupů z
kulatých stolů pro širokou veřejnost
zpravodaje obcí - Jindřichov 1x ročně, ostaní obce nemají
(Heřmanovice, Liptaň, Vysoká, Janov, Petrovice)

místní rozhlas (Jindřichov, Liptaň, Třemešná, Vysoká) informační
nevyužívání místního rozhlasu ( M. A., Heřmanovice, Holčovice,
skříňky (M. A., Holčovice, Heřmanovice, Třemešná, Liptaň,
Petrovice, Janov)
Vysoká, Jindřichov, Janov, Petrovice)

T/S

aktivizace seniorů - přednášky pro seniory, odborné kurzy pro
seniory, zapojování seniorů do společenských akcí (M. A.,
Jindřichov, Třemešná, Holčovice, Heřmanovice, Janov)

neexistence aktivizace seniorů ( Liptaň, Vysoká, Petrovice)

T

správné, účinné a srozumitelné podávání informací směrem k
vedení obcí a směrem k veřejnosti - Město Albrechtice,
Holčovice, Janov, Jindřichov

nesprávné, neúčinné a nesrozumitelné podávání informací
směrem k vedení obcí a směrem k veřejnosti - Třemešná,
Vysoká, Heřmanovice, Petrovice, Liptaň

T

zajištění informačních letáčků do ordinací praktických, příp.
dětských lékařů Město Albrechtice

nezajištění informačních letáčků do ordinací praktických, příp.
dětských lékařů v obcích mimo Město Albrechtice
nevyužití ostatních vhodných společenských akcí obcí
(adventní setkání, atd.) ke komunikaci s veřejností, zapojení
uživatelů
vzdělávání
kulaté stoly - výstupy z přednesených témat ve formě přednášek
nebo besed pro širší veřejnost
nevyužití vzdělávání členů PS k přenosu informací veřejnosti
mimořádné vydání všech zpravodajů obcí, které by bylo věnované
pouze sociálním službám, (i když existuje katalog, ten má taky své
nevýhody) a součastí by byl návratný dotazník pro zapojení
obyvatel

Příležitosti

Ohrožení

T/S

T/S

přístup zastupitelstva

přístup zastupitelstva

T/S

využití škol při zprostředkování informací veřejnosti

neochota a nezájem veřejnosti přijímat informace

mimořádné vydání zpravodaje, které by bylo věnované
sociálním službám - Město Albrechtice, Holčovice, Třemešná

nedostatek finančních prostředků

T

prezentace spolupracujících poskytovatelů v médiích - PR nové služby, projekty, úspěchy, zajímavosti - v souvislosti se
zapojením do SPRSS

nemožnost informování prostředníctvím zpravodajů - Petrovice,
Janov, Vysoká, Jindřichov, Liptaň, Heřmanovice

T/S

rozšíření spolupráce se Studiem STA http://www.studio-sta.cz

změna politické reprezentace v obcích v roce 2014

využití veřejného internetu v knihovnách pro účely informování
veřejnosti, Holčovice, Heřmanovice, Liptaň, Město Albrechtice,
Jindřichov

zkreslení nebo nepředání informací při jejich zprostředkování
veřejnosti

T

zapojení informačních center Holčovice, Heřmanovice

S/T

zapojení veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů služeb

