
 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

Zápis z 11. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 04. 06. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu 

Jednání zahájila Bc. Slavěna Karkošková, koordinátorka projektu a přivítala všechny přítomné 

Program byl jednomyslně schválen. Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 6 – 0 – 0  

 

2) Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Koordinátorka projektu provedla kontrolu úkolů z minulého jednání. Úkoly s termínem plnění do 04. 06. 

2013 byly splněny, popř. úkoly trvají.  

 Mapování sítě poskytovatelů: připomínkování členy PS, popř. doplnění chybějících služeb sociálních i 

návazných (podklad pro e-katalog) 

Úkol: Předat podklady vedoucím PS 

Zodpovídá: Ing. Pavla Skálová 

Termín: 19. 06. 2013 

  

Úkol: Doplnit síť poskytovatelů sociálních a navazujících služeb dle cílových skupin 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 31. 08. 2013 

  

 Soc-dem analýza: struktura Soc-dem analýzy bude upravena tak, aby byla v souladu s doporučenou 

struktura krajského úřadu. 

Úkol: Zpracovat soc-dem analýzu 

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková 

Termín: 31. 08. 2013 

  

3) KA 3: Analytická fáze – analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Dotazník byl otestován členy KS KPSS a zároveň zástupci registrovaných poskytovatelů soc. služeb.  

Dotazník, část 3. „Zdroje financování registrovaných služeb“ - příjmy, budou upraveny tak, aby tato část byla 

v souladu s doporučenou strukturou financování služeb krajským úřadem a benchmarkingem.  

Dotazník bude poskytovateli vyplněn do 21. 6. 2013.  

Úkol: Zapracovat změny a připomínky z jednání KS KPSS ze dne 04. 06. 2013 do dotazníku 

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková, Patrik Hrachovina 

Termín: ihned 

  

Úkol: Zajištění distribuce dotazníků mezi poskytovatele soc. služeb  

Zodpovídá: David Jersák 

Termín: 14. 06. 2013 

  

Úkol: Zpracování výstupů z dotazníků 

Zodpovídá: David Jersák (analýza potřeb posk.), Ing. Marie Vychopeňová (analýza fin. toků) 

Termín: 31. 7. 2013 



 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 
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Úkol: Analýza potřeb uživatelů, viz příloha zápisu Nové zjišťování potřeb – Devět kroků 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 31. 08. 2013 

  

4) KA 6: Informační aktivity  

 setkání s veřejností: vyhodnocení 

 zhodnocení průběhu realizace akce dne 24. 4. 2013 a dne 22. 5. 2013, doporučení pro konání 

dalších akcí v rámci KA 6: informační aktivity. 

 

 Příprava podkladů pro e-katalog 

 Mapa s umístěním služeb 

 definovat služby pro jednotlivé cílové skupiny 

 charakteristika cílové skupiny (kdo všechno tam spadá) -> následně do Komunitního plánu 

 definice pojmů do vyhledávače životních situací, např. 

 odkazy na web stránky poskytovatelů nebo stručná informace na webu katalogu s odkazem na 

weby organizací (aktualizace) 

 cesta pro veřejnost 

 rychlá cesta pro soc. pracovníky  

 návazné služby, např.: 

 

Úkol: Náměty na e-katalog projednat na jednáních pracovních skupin KPSS 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 31. 08. 2013 

 

Úkol: Definovat cílovou skupinu uživatelů služeb pro e-katalog a Komunitní plán 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 31. 08. 2013 

 

 

5) Různé 

Informace z jednání krajské koordinační skupiny KPSS dne 23. 05. 2013 

 nastavení minimální a optimální sítě sociálních služeb 

 doporučená struktura opatření, soc-dem analýzy, dalších analytických dokumentů 

 vzdělávání v rámci IP Ol. kraje: proběhne ve dnech 13. a 14. 06. 2013 na KÚOK. Seminář určen pro 

koordinátory a vedoucí PS kom. plánování v Šumperku 

 přílohou analýzy potřeb uživatelů: Nové zjišťování potřeb – Devět kroků 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2013-07-10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


