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Zápis ze 14. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 28. 1 2014 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu 

- Jednání zahájila koordinátorka KPSS a přivítal všechny přítomné členy KS KPSS. 

- Program byl přítomnými členy KS KPSS jednomyslně schválen. Poměr hlasování (pro – proti – 

zdržel se): 4 – 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: všechny úkoly trvají 

 

3) KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu 

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

města Šumperka na léta 2014-2018 dle cílových skupin.  

Stávající soc. služby: opatření pro každou stávající registrovanou sociální službu dle zák. č. 108/20069 

Sb. zpracují poskytovatelé, jedna služba = jedna tabulka.  

Nová opatření:  zpracují poskytovatelé, kteří plánují vznik nové soc. služby na základě zjištěných 

potřeb. Návrhy nových cílů a opatření budou poté projednány a schvalovány na 

jednáních pracovních skupin a koordinační skupině KPSS 

 

Názvy cílů jsou pro všechny cílové skupiny stejné: 

Cíl č. 1 Udržení a rozvoj stávajících sociálních služeb pro „cílová skupina“ 

Cíl č. 2 Nová opatření k zajištění komplexní péče o „cílová skupina“ 

Cíl č. 3 Zachování a rozvoj návazných služeb pro „cílová skupina“ 

 

Připomínkování Návrhu cílů a opatření Komunitního plánu: po pro jednání v KS KPSS bude výzva 

k připomínkování zveřejněna ve Zpravodaji a na web stránkách.  

 

4) KA 6: Informační aktivity  

- Setkání s veřejností – Kulatý stůl 

11. 3. 2014, 10:00 – cca 14:00 hod., v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk – KOMÍN. 

Program: 

- Informace o projektu 

- představení návrhu cílů a opatření Komunitního plánu 

- doplňují program: možno podat podněty k zajištění programu na e-mail koordinátorky projektu 

do 31. 1. 2014 

 

- Setkání s veřejností (Veletrh soc. služeb) 
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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 

 

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

v tištěné podobě u koordinátorky KPSS.  

 

5) Různé 

- Příští jednání KS KPSS: datum bude upřesněn, předpoklad první týden březnu 2014. 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2014-01-30 

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

