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Zápis z sedmého jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

KPSS v Šumperku dne 31. 10. 2013 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, Šumperk 

 

 
PROGRAM: 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Kontrola zápisu/úkolů minulého jednání 

 KA1: Vytvoření organizační struktury procesu KPSS ve městě Šumperk (předání informací členům PS 

rozhodnutí v rámci koordinační skupiny KPSS) 

 KA3: Analytická fáze - prezentace zpracovaných analýz 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

 KA6: Informační aktivity 

 Různé 

Pracovní výkazy 

 

 

 Zahájení a schválení programu 

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání.  

Program byl schválen – souhlas vyjádřen jednomyslným hlasováním přítomných. 

 

 Kontrola minulého zápisu a z něj vyplývajících úkolů 

Úkoly uložené členům pracovní skupiny byly včas zpracovány a zapracovány do souhrnné zprávy.  

Celkový obsah byl předmětem společné revize. 

 

 KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu KPSS ve městě Šumperk (předání 

informací členům PS rozhodnutí v rámci koordinační skupiny KPSS) 

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. 

Info pro pracovníky pracovních skupin: 

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. 

 

 KA 3: Analytická fáze - prezentace zpracovaných analýz-  

 analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: na odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk proběhl 

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

pozvánky na jednání PS) 
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Úkol: pracovní skupiny zpracují analýzu potřeb uživatelů soc. služeb v souladu s "Novým zjišťováním 

potřeb - Devět kroků"  

 Předána přítomným „analýza soc. služeb na území města Šumperka“. Stále se jedná o pracovní 

materiál, který je možný připomínkovat. 

 

 

Analýza potřeb uživatelů soc. služeb – chybějící služby (popř. změny v nich): 

 

 Dům se zvláštním režimem typu služby Armády spásy v Ostravě "Přístav" - zařízení pro seniory, kteří 

nejsou umístitelní v ostatních zařízeních pro seniory např. z důvodu finančních, věků, alk. minulosti 

apod. Místní organizační jednotka, zahájila jednání, která mají za cíl vznik takové služby 

v Olomouckém kraji s odkazem na KPSS – Šumperk a aktuální střednědobý plán Olomouckého 

kraje. 

 "Domov na půli cesty" - toto zařízení bylo přesunuto od 1.11.2013 ze Sobotína do Olomouce na 

Sokolskou ulici č. 32. Kapacita zůstává stejná - 7 lůžek, je to byt 5+1. 

 Ubytování pro celé rodiny - v současné době se na tuto možnost chystá Pontis, který část bytů  

v DMD předělává na byty pro celé rodiny 

 Sociální bydlení - s podporou sociálních pracovníků 

 Umísťování opatrovanců v DD - lidé, kteří např. nesplní věkovou hranici pro vstup do  DD 

 Chráněné, podporované bydlení pro "opatrovance" bez omezení věkové hranice, které by bylo  

i finančně dostupné 

 smluvní lékaři - PL, psychiatři, psychologové, odborníci pro osoby závislé na  automatech - zřejmě by 

to muselo fungovat na bázi dobrovolnictví  

 bezplatné právní poradenství 

 chráněné dílny a podporované zaměstnávání pro osoby ohrožené soc. vyloučením 

 

 

 KA 6: Informační aktivity  

Úkol: definovat cílovou skupinu uživatelů služeb pro e-katalog a komunitní plán 

 Primárně to jsou pracovníci organizací poskytujících soc. služby, obcí nebo pracovníci, kteří s těmito 

organizacemi spolupracují. Laická veřejnost tento zdroj zpravidla využije na základě doporučení 

nebo odkázání na tento informační zdroj. 

 Doporučení připravit elektronickou formu katalogu kromě pro PC pra další mobilní zařízení typu 

tablety, popř. smartphones. 

 

 

 Různé 

  vytváří se tištěný katalog - ten bude organizacím přeposílán k připomínkování 

 Pracovní výkazy 

Zazněl apel na členy PS ve smyslu včasného zpracování prac. výkazů a uplatnění úvazků v rozsahu 

plánovaném a stanoveném projektem.  

v případě, že dojde ke změně v pracovním výkazu ve smyslu dalšího monitorovacího období, bude 

zaslána jeho aktualizace. 

 

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 28. 11. 2013 

v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk. 
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Další informace:  

 Všechny úkoly musí být vypracovány nejdéle do uvedeného termínu v úkolu a zaslány vedoucímu 

pracovní skupiny D. Jersákovi na e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz. 

 

 

 

Z organizačních důvodů před konáním setkání pracovní skupiny každý člen potvrdí svou účast na 

avízované pracovní jednání. 

  

 

 

V Šumperku dne 12. 11. 2013 

 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 

 

 

 

Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS 
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