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

Šumperku dne 14.1.2014  

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 z minulého jednání  

 KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu  

 KA 6: Informační aktivity  

– Workshop  

– Setkání s veřejností  

 Různé  

 

 Zahájení a schválení programu  

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání a vyzval členy k 

případnému doplnění zejména do bodu „Různé“. Program byl schválen viz výše – souhlas vyjádřen 

hlasováním přítomných.  

 

 Kontrola minulého zápisu a z něj vyplývajících úkolů  

Úkoly uložené členům pracovní skupiny byly včas zpracovány a popř. zaslány elektronickou poštou 

ostatním členům PS na vědomí:  

– Požadované připomínky byly poskytnuty obratem ostatním členům a to zejména k níže 

diskutovanému bodu.  

– Případné korektury organizací do „adresáře poskytovatelů sociálních služeb“ byly zaslány a jsou 

zapracovány.  

 

 KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu  

– pí. Karkošková - nutnost zpracování tabulek o poskytovaných službách pro všechny poskytovatele  

– ty je nutné odevzdat nejpozději do 28.2.2014 a do 31.3.2014 je možnost je opřipomínkovat  

– je potřeba si v nich vydefinovat cíle své cílové skupiny  

 

 KA 6: Informační aktivity  

Workshop: 

– proběhne 10. 4. 2014  

– možnost přednášek odborného tématu: 

1 prevence (jak se člověk ocitne v cílové skupině)  

2 zážitkový workshop  
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3 příklady dobré praxe  

4 podporované zaměstnávání  

5 sociální byty a sociální práce v nich  

6 rizika bezdomovectví  

7 sociální podnikání  

8 zaměstnanost  

9 přednáška o Poradně při finanční tísni  

10 dluhové poradenství  

11 dobrovolnictví - napříč službami  

12 výhled soc. služeb na další rok v rámci olomouckého kraje  

13 startovací byty  

14 aktivní politika zaměstnanosti - zástupce úřadu práce  

15 komunitní plán kraj. úřadu ol. kraje  

16 zážitkový seminář  

17 systematické soc. práce - aktivní naslouchání  

 

Úkol: do příštího setkání vybrat z nabízených témat ta prioritní  

 

Setkání s veřejností: 

 proběhne 20. 5. 2014 do 9:00–15:00 hod  

 Park u Vily Doris  

 každý poskytovatel tam opět dostane možnost prezentovat své služby  

 

Úkol: promyslet možnosti témat přednášek o službách na školách pro vyšší ročníky (četnost, jaké 

školy, jak se oslovit apod.)  

 

 Různé  

 KA 6: Informační aktivity  

Finální korekce definice cílové skupinu uživatelů jednotlivých poskytovatelů v rámci PS  

Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu:  

 absence kvalifikace, nedostatečné kvalifikace, ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti  

– ocitnutí se bez přístřeší, nejistého bydlení (např. krátkodobé nájemní smlouvy, smlouvy na dobu 

určitou, ubytovny, bydlení u přátel, forma financování bydlení,…)  

– propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nebo z ústavní výchovy  

– patologických závislostí (např. alkohol, drogy, gamblerství,…)  

– dluhů, finančních a materiálních problémů  

– nepříznivé sociální situace  

– trestné činnosti jiných osob /oběti trestných činů 

 

 pozvání na DOD v Domově na půli cesty v Olomouci – 21. 1. 2014 od 10:00–16:00 hodin 

(přesunutá služba ze Sobotína Diakonie ČCE).  

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 25. 2. 

2014 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 28. 01. 2014  

 

 

Zapsal a Schválil: David Jersák  

   vedoucí PS 

mailto:ad_sumperk@armadaspasy.cz

