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Zápis z osmého jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS 

v Šumperku dne 28. 11. 2013 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, 787 01 

Šumperk 

 

PROGRAM: 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Kontrola zápisu/úkolů minulého jednání 

 KA3: Analytická fáze - "Analýza sociálních služeb na území města Šumperka" 

 KA6: Informační aktivity  

 Různé 

 

 Zahájení a schválení programu 

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání. Program byl schválen – 

souhlas vyjádřen 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 3: Analytická fáze - "Analýza sociálních služeb na území města Šumperka"  

  možnost připomínkování. 

Termín: nejdéle do 6. 12. 2013. 

 

 Analýza potřeb uživatelů soc. služeb - doplnění: 

 ubytování pro celé rodiny - v současné době se na tuto možnost chystá spol. PONTIS - v minulém 

zápise bylo chybně uvedeno, že na to bude použita část bytů v DMD. 

V současné době se společnost PONTIS nechystá na DORDu část bytů přebudovat pro rodiny s 

dětmi. Dva byty jsou vyhrazené a určené pro rodiče s dětmi na ubytovně (ul. Zábřežská) a jeden 

sociální byt je na ul. Vrchlického.  Poptávka po těchto bytech je větší, než co v současné době umí 

společnost PONTIS nabídnout. Je to jedna z rezerv, kam je možné v budoucnu rozvíjet sociální 

služby spol. PONTISu.  

 

 KA 6: Informační aktivity  

 Úkol: definovat cílovou skupinu uživatelů jednotlivých poskytovatelů v rámci PS  

Pracovní výstup z jednání:  

Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu: 

- absence kvalifikace 

- ocitnutí se bez přístřeší 
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- propuštění z VT nebo z ústavní výchovy 

- různých závislostí 

- dluhů a finančních problémů 

- etnických menšin 

- dlouhodobé nezaměstnanosti  

- žijící v komerčních ubytovnách a nájemním bydlení, které je financováno formou sociálních 

dávek - krátkodobá nájemní smlouva 

- ocitnutí se v nepříznivé sociální situaci 

- ocitnutí se jako oběti trestných činů 

Úkol:  Členové PS mají možnost připomínkovat resp. doplnit stávající definici  

Termín: nejdéle do 6. 12. 2013. 

 

 Pracovní výkazy 

- je třeba dodržet výši úvazku 

- v případě, že dojde ke změně v pracovním výkazu, bude zaslána jeho aktualizace 

 

 Různé 

- vytváří se tištěný katalog. Ten bude organizacím přeposílán k připomínkování. 

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 19. 12. 

2013 v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk. 

 

 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 29. 11. 2013 

 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 

 

 

 

Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS 
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