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Zápis z 15. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 3. 3. 2014 

 

Přítomni:  dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

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): 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.  

 

Ú: Předložení KP Radě města Šumperka  

 Termín:  10. 4. 2014 – úkol trvá 

 Zodpovídá:   Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

 

 Předložení KP Zastupitelstvu města Šumperka 

 Termín:  24. 4. 2014 – úkol trvá 

 Zodpovídá:   Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

 

3) KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu 

Na jednání KS KPSS byly projednány cíle a opatření pro Komunitní plán sociálních služeb města 

Šumperka na léta 2014-2018 dle cílových skupin, dále byly projednány podněty pro společné cíle a 

opatření pro všechny cílové skupiny uživatelů. 

 

Ú: Zpracovat předložené podněty pro společné cíle a opatřeni 

 Termín:  7. 3. 2014 

  Zodpovídá:   S. Karkošková  

 

Ú: Zpracovat Návrh cílů a opatření pro Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 

2014-2018 

 Termín:  7. 3. 2014 

 Zodpovídá:   S. Karkošková  

 

Připomínkování Návrhu cílů a opatření Komunitního plánu bude probíhat v období 12. – 21. 3. 2014. 

Informace o možnosti a podmínkách pro připomínkování bude zveřejněno ve Zpravodaji č. 5/2014 a na 

webových stránkách města - občan - KPSS. Připomínky budou projednány na jednáních pracovních 

skupin, které zpracují doporučení k vypořádání připomínek pro jednání KS KPSS. 

 

Ú: Připravit podklady pro připomínkování Návrhu cílů a opatření pro Komunitní plán sociálních 

služeb města Šumperka na léta 2014-2018 na web. stránky města/KPSS 

 Termín:  12. 3. 2014 

 Zodpovídá:   S. Karkošková 
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4) KA 6: Informační aktivity  

- Setkání s veřejností – Kulatý stůl 

11. 3. 2014, v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk – KOMÍN. 

Program: 

- Informace o realizovaných aktivitách v rámci projektu v období 01/2013- 02/2014 

- představení návrhu cílů a opatřen Komunitního plánu 

- prezentace „prostupného bydlení“ – Ostrava, Jeseník 

 

- Setkání s veřejností (Veletrh soc. služeb) 

úterý 20. 5. 2014 - letní divadlo za Vilou Doris a přilehlý park (sady 1. máje) 

podněty pro organizaci je možno předat vedoucím pracovních skupin, popř. koordinátorce KPSS 

 

Ú: Organizační zajištění setkání s veřejností 

 Termín:  20. 5. 2014  

 Zodpovídá:   S. Karkošková  

 

- Adresář poskytovatelů sociálních a navazujících služeb je k dispozici na web stránkách KPSS, 

v tištěné podobě u koordinátorky KPSS.  

 

5) Různé 

- Mgr. Adámek, PONTIS Šumperk, o.p.s.: pozvánka na setkání v rámci nově zrekonstruovaných 

prostor společnosti na ul. Gen. Svobody 68, dne 6. 3. 2014 od 14:00 hod. 

 

- Příští jednání KS KPSS se uskuteční dne 1. 4. 2014 v 9:00 hod. Prvním bodem jednání KS KPSS 

bude problematika využití objektu „staré chirurgie“. 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2014-03-14 

 

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

