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

Šumperku dne 25. 2. 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  

– tabulky o poskytovaných službách pro všechny poskytovatele - proces připomínkování  

– Definice pro cílovou skupinu pracovní skupiny  

– Představení "návodu - inspirace" z jiného města Olomouckého kraje, jak by měla být zpracována 

kapitola pro cíle a opatření dle jednotlivých cílových/pracovních skupin Komunitního plánu 

sociálních služeb.  

 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  

–  tabulky o poskytovaných službách pro všechny poskytovatele. Proces připomínkování – 

dosud bez připomínek, veřejně připomínkovací řízení proběhne od 12. do 21. 3. 2014.  

– definice pro cílovou skupinu pracovní skupiny - "Zachování a rozvoj stávajících služeb" 

– představení "návodu - inspirace" z jiného města Olomouckého kraje, jak by měla být zpracována 

kapitola pro cíle a opatření dle jednotlivých cílových/pracovních skupin Komunitního plánu 

sociálních služeb - členové se s tímto materiálem seznámili.  
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 KA 6: Informační aktivity  

Workshop:  

– bude se konat dne 11. 3. 2014  

– přednes výstupů zpracovaných opatření  

Setkání s veřejností:  

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

– Park u Vily Doris  

– každý poskytovatel soc. služeb dostane možnost v rámci akce prezentovat své služby  

 

Úkol:  promyslet si možnost přednášek o službách na školách pro vyšší ročníky (četnost, jaké školy, 

jak se oslovit apod.)  

 

 Různé  

– Připomínky k opatřením Komunitního plánu a jejich zapracování musí být odevzdány resp. do 

dokumentu zapracovány nejpozději do 27.3.2014.  

– Zpracování výstupu opatření za celou pracovní skupinu zkompletuje - M. Chlubnová.  

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 25.3.2014 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 17. 3. 2014  

 

 

Zapsala  Miroslava Chlubnová DiS.  

 

 

Schválil:  David Jersák  

  vedoucí PS 


