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Naše Sp.Zn.: 59928/2012 SOC/SLKA 

*MUSPX015FTE2 * Naše č.j.: MUSP 68723/2012 

 

Zápis č. 1 z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS 

v Šumperku dne 4. 9. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Charita Šumperk 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu 

Ing. Marie Vychopeňová – přivítání všech přítomných, koordinátorky KPSS v Šumperku Bc. Slavěny 

Karkoškové a hosta Bc. Lenky Tichavské. Která je supervizorem projektu.  

Zahájení a odsouhlasení programu jednání pracovní skupiny. 

 

2) Úvodní slovo 

Bc. Slavěna Karkošková, koordinátora KPSS v Šumperku.  

 

3) KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Šumperk 

Projednáno: 

 Sloţení pracovní skupiny 

 Statut koordinační skupiny a pracovních skupin 

 Jednací řád pracovních skupin 

Závěr: 

Členové pracovní skupiny byli seznámení se sloţením pracovní skupiny, Statusem koordinační skupiny 

a pracovních skupin a Jednacím řádem pracovních skupin.  

 

4) KA 2: Vyhodnocení procesu a „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 

2007 – 2015“ 

Vyhodnocení opatření pro pracovní skupinu Osoby se zdravotním postiţením „Komunitního plánu 

sociálních sluţeb ve městě Šumperk na období let 2007 – 2015“ 

 

Opatření 2.1.: Podpora terénních a sociálních služeb: 

 Armáda spásy – zformulovat jak probíhá terénní program, kdy pracovníci vyhledávají osoby se 

zdravotním postiţením, které se ocitli bez domova 

Zodpovídá:  p. Baleja 

Termín:  27. 9. 2012   

 Dětský klíč – sluţba sociální rehabilitace – navázána spolupráce při pracovní rehabilitaci s Charitou 

Šumperk v administrativních činnostech 

Přednesla: pí. Nedomová 

 Vznést dotaz na Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a SONS zda je opatření 2.1. do 

května 2012 aktuální 

Zodpovídá:  p. Skála 

Termín:  27. 9. 2012 
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 Nouzové signalizační zařízení - zajištěno přes Ţivot 90, se systémem byl seznámen v květnu 2012 

integrovaný záchranný systém  

Přednesl: p. Skála  

Doplnit do opatření 4.4. cílové skupiny Senioři 

Zodpovídá: p. Skála 

Termín:  27. 9. 2012   

 

Opatření 2.2.: Podpora vytváření chráněných pracovních míst: 

 Vznést dotaz na ÚP pí. Kamlerové na chráněná pracovní místa od roku 2007, do května 2012 

Zodpovídá:  pí. Sedláčková 

Termín:  27. 9. 2012 

 

Opatření 2.3.: Zajišťování bezbariérového přístupu na veřejná místa:  

 Vznést dotaz na bezbariérovost ve městě Šumperk na stavebním úřadu 

Zodpovídá:  pí. Kunčarová 

 Termín:  27. 9. 2012 

 

Opatření 2.4. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením: 

 Zjistit zda byla otevřena chráněná bydlení SPMP uvedená v opatření 2.4. 

Zodpovídá:  pí. Vychopeňová 

Termín:  27. 9. 2012 

 

Závěr: Výstupem vyhodnocení „Komunitního plánu sociálních sluţeb ve městě Šumperk na 

období let 2007 – 2015“ bude závěrečná zpráva 

Termín: prosinec 2012  

 

5) Návrh termínů jednání PS 

11. 10. a 13. 11. 2012 

Závěr:  Byly schváleny termíny jednání PS 

 

6) Různé 

Další úkoly: 

 Vytvořit seznam - v elektronické podobě - druhů komunikace s veřejností/ s poskytovatelem soc. 

sluţeb od roku 2007 do současnosti za poskytovatele/uţivatele. Poslat jej e-mailem vedoucí 

pracovní skupiny. 

Zodpovídá: členové pracovní skupiny 

Termín:  18. 9. 2012 

 

 Zpracovat seznam druhů komunikace s veřejností/s poskytovatelem za všechny členy pracovní 

skupiny. 

Sjednotit seznamy druhů komunikace s uvedením poskytovatele tak, aby nedocházelo k duplicitě. 

Např. Letáky – PONTIS, Charita….., Den otevřených dveří – AS, TyfloCentrum,..  

Zodpovídá:  p. Skála 

Termín:  2. 10. 2012 

 

 Připravit se na další jednání prostudováním zaslaných materiálů. 

Zodpovídá: členové pracovní skupiny  

Termín:  následující jednání PS 
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 Vyplnit osobní dotazníky pro uzavření Dohod o provedení práce na celé období Komunitního 

plánování sociálních sluţeb. Naskenované vyplněné dotazníky poslat OBRATEM p. Karkoškové 

(slavena.karkoskova@sumperk.cz), originál předat na dalším setkání pracovní skupiny. 

Zodpovídá: členové pracovní skupiny  

Termín:  e-mailem IHNED 

originál na následující jednání PS 

 

 

 

 

Příští jednání pracovní skupiny OSZP KPSS se uskuteční ve čtvrtek 11. 10. 2012  v prostorách Charity 

Šumperk. 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 4. 9. 2012 

Zapsal/a:  …………………………………… 

Bohdana Březinová, DiS. 

člen PS 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Marie Vychopeňová 

vedoucí PS 

 


