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Zápis z 13. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 18. 12. 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): 8 – 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 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu 

Poskytovatelé a členové pracovních skupin zpracují tabulky pro opatření „Komunitního plánu 

sociálních služeb ve městě Šumperku na období 2014-2018“ (dále jen KP) 

Termín:  28. 2. 2014 

Zodpovídá:   poskytovatelé sociálních služeb 

 

Opatření pro „nové“ služby zpracují do tabulek poskytovatelé sociálních služeb 

Opatření krajské působnosti a systémová opatření zpracuje KS KPSS na základě podkladů 

z pracovních skupin 

Termín:  28. 2. 2014 

 

Harmonogram činnosti: 

Zpracování cílů a opatření KP 

Termín:  28. 2. 2014 

Zodpovídá: vedoucí pracovních skupin 

 

Připomínkování KP: 

Termín:  31. 3. 2014 

 

Předložení KP Radě města Šumperka  

Termín:  10. 4. 2014 

Zodpovídá:  Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

 

Předložení KP Zastupitelstvu města Šumperka 

Termín:  24. 4. 2014 

Zodpovídá:  Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

   

4) KA 6: Informační aktivity  

- Workshop 

Termín pro realizaci setkání s odbornou veřejností bude upřesněn po jednáních ohledně pronájmu 

prostor pro workshop. Předpokládaný termín je první polovina března 2014 (úterý). 
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Program workshopu, návrh: 

- představení KP, včetně cílů a priorit 

- prezentace střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji  

Podněty, témata k zařazení do programu workshopu zasílat na e-mail koordinátorky KPSS! 

 

- Setkání s veřejností (Veletrh soc. služeb) 

Navrhovaný termín: úterý 20. 5. 2014 (projekt končí k 31. 5. 2014, z tohoto důvodu není možné 

realizovat Veletrh v pozdějším termínu). 

 

- Adresář poskytovatelů sociálních a navazujících služeb  

Předán k tisku v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje, bude v počtu cca 70 ks 

K dispozici je na web stránkách KPSS 

 

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

Termín:  leden 2014 

 

5) Různé 

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

27. 11. 2013 bez připomínek, 

 

 Ing. Skálová předala informace z jednání na KÚ - koordinace poskytování sociálních služeb v 

Olomouckém kraji, 

 

 Mapy dostupnosti sociálních služeb – zpracovány KÚ na základě dat z benchmarkingu, budou 

zveřejněny na web stránkách KÚ, 

 

 Přístup do benchmarkingu budou mít obce pouze formou reportu na základě žádosti, 

 

 Příští jednáni KS KPSS bude dne 28. 1. 2014 od 9:00, prosím o potvrzení účasti na jednání. 

 

 

 

 

Zapsala: 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2014-01-03 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/adresar-poskytovatelu-socialnich-a-navazujicich-sluzeb/

