
Rozvoj procesu komunitního 

plánování sociálních služeb v 

Šumperku 



1. PRACOVNÍ SKUPINA – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

 

Složení členů pracovní skupiny: 

 

Ing. Pavla Skálová, MěÚ Šumperk – vedoucí PS 

Lenka Čermáková, DiS – uživatel 

Kateřina Höhlová, DiS – Poradna pro rodinu Šumperk 

Soňa Kolářová, DiS – Fond ohrožených dětí 

Ing, Běla Michálková – oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ 

Šumperk 

Mgr. Anna Muratidisová – Pedagogicko- psychologická poradna 

Šumperk 

Mgr. Jaroslav Ondráček – Středisko volného času  Doris  Šumperk 

Bc. Eva Přemyslovská – Pontis Šumperk, o.p.s. 

Bc. Aneta Tkadlecová, Dis – Dětský klíč, o.p.s. Šumperk 

 
 

 



Od zahájení projektu  se pracovní skupina  sešla 5 krát. 

Realizované aktivity: 

- zpracování vyhodnocení procesu komunitního plánování  

sociálních služeb od roku 2007 týkající se naplňování 

opatření této pracovní skupiny  

- mapování sociálních a návazných služeb pro cílovou 

skupinu děti, mládež a rodina 

- zpracování a předložení návrhů na komunikační aktivity s 

veřejností a politickou prezentací v průběhu procesu 

komunitního plánování  sociálních služeb 

- práce na SWOT analýze z pohledu poskytovatelů sociálních 

služeb  

  

 

 

   

   

 

   



1. opatření: 

 

-  dům na půli na cesty – zřízen v roce 2010 Diakonií ČCE v 

Sobotíně s kapacitou 12 míst v Sobotíně a Jeseníku, činnost 

zařízení v Sobotíně v průběhu roku 2012 ukončena, uživatelé 

přemístěni do DPC v Jeseníku. Důvodem pro změnu místa 

služby byla potřeba zvýšení dostupnosti zaměstnání, školských 

institucí a návazných služeb s větší mírou možnosti zapojení 

uživatelů do místní komunity. Aktuálně není v blízkosti 

Šumperka provozován DPC. 

 



2. opatření   

 

- sociální byty na přechodné období  -  společnost Pontis 

Šumperk, o.p.s. aktuálně disponuje se 3 sociálními byty v 

majetku města, které slouží jako poslední stupeň azylového 

bydlení ( 2 byty 1+1 a 1 byt 3+1). Cílem je poskytnutí 

ubytování  na dobu, za kterou si uživatel  zajistí vlastní 

nájemní bydlení. Intenzivní sociální práce s uživateli směřuje k 

bezdlužnosti, včasnému hrazení pohledávek, zajištění 

zaměstnání a přípravě na samotné bydlení.  

 

 



3. opatření  

 

-  komplexně preventivní program Šumperk  -  od roku 2003 

dlouhodobý preventivní program zaměřený na žáky 5. 7. a 9. 

tříd základní škol  ve spolupráci s Policií ČR, Městským 

úřadem Šumperk, Pedagogicko-psychologickou poradnou,  

Abatop o.s. a společností Pontis Šumperk. Témata přednášek 

jsou nedílnou součástí Minimálního preventivního programu 

na školách a školských zařízeních. V letech 2010-2011 

proběhla evaluace programu ze strany škol a přednášejících 

organizace – nová témata přednášek a rozšíření nabídky 

přednášek pro školy  

 



4. opatření     

systém včasné intervence – systém zajišťující jednotný, 

koordinovaný a multidisciplinární přístup  při řešení 

problematiky péče o rizikové  a ohrožené děti, založený na 

rychlé a efektivní reakci všech zainteresovaných subjektů, 

který vytváří jednotné informační prostředí. 

Realizován od roku 2008 ve spolupráci MP Šumperk, Zábřeh, 

OSPOD Šumperk, Zábřeh a Mohelnice, Okresní soud Šumperk, 

OSZ,  PMS. 

Ročně MěÚ Šumperk zpracuje cca 500 hlášení Policie ČR a 

MP. 

 


