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Zápis z 12. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 18. 09. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu 

- Jednání zahájil Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperka a přivítal všechny přítomné 

členy KS KPSS. 

- Program byl přítomnými členy KS KPSS 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.  

 

3) KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu KPSS ve městě Šumperk  

- členství Mgr. Alice Válkové v PS III.: členům KS KPSS byla předána žádost Mgr. Válkové o možnost 

nezastupovat v PS III. svého zaměstnavatele, ale veřejnost.  

Přítomnými členy KS KPSS bylo jednohlasně odsouhlaseno, že paní Válková k 30. 9. 2013 již 

nebude členem PS III. Mgr. Válková se jednání PS III. může i nadále účastnit jako host. 

- PS II: žádost o členství paní Kučerové v PS II.: PS II. má nyní 11 členů, v souladu se statutem KS a 

PS - Hlava III, článek III, odst. (2) Pracovní skupina má nejméně 5 a nejvýše 11 členů doporučuje 

KS KPSS paní Kučerovou zvát na jednání PS II. jako hosta dle uvážení vedoucí prac. skupiny. 

Závěr: vzhledem k fázi projektu – zpracování cílů, priorit a opatření nového Komunitního plánu je vhodné 

na jednání pracovních skupin zvát, popř. e-mailem spolupracovat se všemi poskytovateli 

registrovaných sociálních služeb ve městě. 

 

4) KA 3: Analytická fáze 

Úkol: Připomínky a podněty ke všem zpracovaným analýzám zaslat na e-mail koordinátorky 

Zodpovídá: Všichni členové KS KPSS 

Termín: 29. 09. 2013 

  

- Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb a Analýza finančních toků do sociálních služeb: 

bude dopracována v souladu s připomínkami členů KS KPSS.  

- Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: na odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk proběhl 

„brainstorming“ za účelem zmapování potřeb uživatelů z pohledu sociálních pracovníků (přílohou 

zápisu). 

 

Úkol: Pracovní skupiny zpracují analýzu potřeb uživatelů soc. služeb v souladu s „Novým 

zjišťováním potřeb – Devět kroků“ (příloha e-mailu, viz vzdělávání na KÚ dne 14. 6. 2013) 

Zodpovídá: Vedoucí pracovních skupin 

Termín: 31. 10. 2013 

 

 

- Sociodemografická analýza 
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Úkol: Zjistit počet vydaných průkazů ZP 

Počet vyplacených příspěvků na péči 

Zodpovídá: Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

Termín: 31. 10. 2013 

   

5) KA 6: Informační aktivity  

- e-katalog sociálních a navazujících služeb: zpracováván ve spolupráci s IT odd. MěÚ Šumperk  

 

6) KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu 

Popis klíčové aktivity dle Žádosti: 

Na základě výstupů z předchozích klíčových aktivit budou ze soc-dem analýzy, analýzy potřeb poskytovatelů 

sociálních služeb, analýzy finančních toků do sociálních služeb, SWOT analýz dle cílových skupin, analýzy 

potřeb uživatelů sociálních služeb, veřejných setkání, z jednání pracovních skupin a dalších materiálů 

vytvořených v pracovních skupinách, stanoveny cíle, priority a opatření, a strategie dalšího rozvoje soc. 

služeb ve městě Šumperk. Struktura komunitního plánu bude v souladu s §3 písm. (h), zák. 108/2006 Sb. 

a metodikami MPSV a Ol. kraje. Členové pracovních skupin transparentním způsobem stanoví priority (cíle), 

které budou uspořádány dle jejich důležitosti. Opatření budou tvořena v několika kategoriích: 

 opatření, která budou řešit zachování a rozvoj potřebných stávajících služeb; 

 opatření řešící vznik nových služeb dle finančních možností, jejichž potřebnost bude doložena v rámci 

zpracovaných analýz a výzkumů; 

 systémová opatření, jejichž téma se prolíná všemi pracovními skupinami. 

V pracovních skupinách budou navržena a poté koordinační skupinou KPSS schválena pravidla pro 

připomínkování navrženého Komunitního plánu a připomínkovací formulář. Veřejnost bude o 

připomínkovacím procesu informována prostřednictvím tisku a webových stránek zadavatele, popř. 

spolupracujících organizací. Všechny připomínky budou projednány v koordinační a pracovních skupinách, 

budou vypořádány a v případě jejich oprávněnosti budou zapracovány do dokumentu. Po jazykové 

korektuře bude KP předložen v 04-05/2014 ke schválení v orgánech města. "Komunitní plán sociálních 

služeb ve městě Šumperk na období 2014-2018" bude k dispozici u zadavatele, spolupracujících 

organizací a na webu. Schválený dokument bude poskytnut Ol. kraji pro potřeby tvorby krajského 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

 

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

Zodpovídá: Vedoucí pracovních skupin 

Termín: 31. 10. 2013 

  

Úkol: Zpracovat cíle, priority a opatření za cílové skupiny uživatelů, za všechny cílové skupiny 

v souladu s doporučenou strukturou KÚ (příloha e-mailu) 

Zodpovídá: Vedoucí pracovních skupin 

Termín: 28. 2. 2013 

  

7) Různé 

 Kontrola projektu Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku proběhne dne 

27. 11. 2013. 

 

 RES-SEF, o.s.: dle Registru sociálních služeb organizace již nemá registrovány žádné sociální služby.   

Úkol: Zjistit poskytované služby organizací RES-SEF 

Zodpovídá: David Jersák 

Termín: 18. 10. 2013 

  

 

Zapsala: 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2013-09-25 


