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Zápis z 10. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 14. 05. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: PONITS Šumperk, o.p.s.  

 

 

PROGRAM: 

1) Zahájení a schválení programu 

Jednání zahájila koordinátorka projektu a přivítala všechny přítomné, omluvila nepřítomné. 

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 14. 05. 

2013 byly splněny, popř. úkoly trvají.  

 

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

Pan David Jersák představil dotazník pro Analýzu potřeb poskytovatelů sociálních služeb“. 

 

Úkol: Testování dotazníku (viz e-mail D. Jersáka – příloha zápisu) 

Zodpovídá: Všichni členové KS KPSS - zástupci registrovaných poskytovatelů soc. služeb 

Termín: 29. 05. 2013 

 

Úkol: Distribuce dotazníku, včetně instrukcí k práci s dotazníkem 

Zodpovídá: David Jersák 

Termín: 05. 06. 2013 

   

Úkol: Vyplnění dotazníku pro analýzu potřeb  

Zodpovídá: Zástupci registrovaných poskytovatelů soc. služeb 

Termín: 21. 06. 2013 

  

4) KA 6: Informační aktivity – setkání s veřejností: příprava programu a organizačního zajištění akce 

Program:   Koordinátorka předala přítomným členům časový harmonogram doprovodného kulturního 

programu. 

Organizační zajištění akce: 

- Zajištění dle požadavků prezentujících poskytovatelů, 

- Instalace stánků a stolů bude probíhat 22. 5. 2013 v ranních hodinách firmou paní Navrátilové, 

připraveno bude v cca 9:00 (stavění stanů bude umožněno od 7:30), 

- Stanoviště každé organizace bude označeno jejím názvem,  

- Občerstvení: požadavky na počty budou zaslány na e-mail koordinátorky do středy 15. 5. 2013, 

oběd – guláš zajistí Armáda spásy, výdej bude v čase od 11:00 – 13:00 ve vestibulu Vily Doris. 

Dotazníček, návrh otázek:  

Otázky formulovat jako uzavřené. 
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5) Různé 

5.1. D. Jersák: námět k diskusi - v rámci analýz zmapovat realizované projekty z ESF (mimo registrované 

sociální služby) 

5.2. E-katalog: bude projednán na příštím jednání KS KPSS - podněty (viz minulý zápis) zasílat na e-mail 

koordinátorky projektu 

5.3. Vzdělávaní v KPSS – realizováno v rámci IP Ol. kraje (Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v 

Olomouckém kraji), 2 vzdělávací bloky proběhnou v termínu 13. a 14. 6. 2013 a jsou určeny 

vedoucím PS a koordinátorce projektu: 

 Kvalita procesu KPSS a jeho přínos 

 Metody, formy a způsoby zjišťování potřeb osob pro účely plánování sociálních služeb 

5.4. Ing. Vychopeňová: pozvánka na „Noc kostelů“ dne 24. 05. 2013 (viz příloha zápisu) 

5.5. D. Jersák: pozvánka na společnou akci Civilní ochrany města spojenou se Dnem otevřených dveří 

Armády spásy dne 8. 6. 2013.  

5.6. Potvrzení účasti na jednání KS KPSS – spolu s pozvánkou na jednání bude zasílán odkaz pro potvrzení 

účasti. Prosím vždy o potvrzení účasti, i přestože jste již dříve termín jako vhodný vybrali. (Vzhledem 

k tomu, že je termín jednání KS KPSS vybírán cca 2 měsíce dopředu mohou u Vás nastat důležité 

pracovní povinnost, které vám neumožní zúčastnit se jednání KS KPSS). 

 

Příští jednání koordinační skupiny KPSS se uskuteční v úterý 04. 06. 2013 v 10:00,  

v nové zasedací místnosti MěÚ Šumperk na ul. Jesenická. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Slavěna Karkošková  
  Koordinátorka projektu 

  2013-05-20 


