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Zápis z 16. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 1. 4. 2014 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

PROGRAM: 

 

1) Diskuse k využití objektu „staré chirurgie“ 

Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města – úvodní slovo 

Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí: 

 Zhodnocení současné situace na poli sociálních služeb a služeb navazujících ve městě Šumperku a 

okolí; 

 informace o výstupech ze zpracovaných analýz v rámci projektu Rozvoj procesu komunitního 

plánování sociálních služeb v Šumperku (Analýza je k dispozici na webových stránkách města, 

sekce Komunitní plánování sociálních služeb). V rámci projektu byly zpracovány tyto analýzy: 

– Socio-demografická analýza; 

– SWOT analýzy dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb; 

– Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb; 

– Analýza finančních toků do sociálních služeb; 

– Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, byly zmapovány:  

o chybějící služby z pohledu poskytovatelů, jejich práce s uživateli na základě poskytované 

služby (výstup z dotazníkového šetření „Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb“);  

o chybějící služby z pohledu práce sociálních pracovníků odboru sociálních věcí MěÚ 

Šumperk;  

o chybějící služby z pohledu práce sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 

(Individuální plány uživatelů);  

 ze zpracovaných analýz vyplývá, že kapacita domovů pro seniory je dostačující. Ve dvou zařízeních 

poskytujících tuto službu (Domov důchodců Šumperk a Diakonie ČCE – středisko Sobotín) dochází 

ke snížení kapacity (navýšena bude kapacita v sociální službě Domovy se zvláštním režimem u 

obou zařízení). 

 Dále bylo diskutováno:  

 Mgr. Eva Pavelková, Šumperská nemocnice a.s.: 

– zhodnocení poskytované sociální služby Šumperskou nemocnicí a.s. – zák. 108/2006 Sb. o 

soc. sl., ve znění pozdějších předpisů, §52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče; 

– kapacita (15 lůžek) je dostačující, průměrný počet uživatelů je 11; 

– ošetřovatelský úsek interního oddělení: 57 lůžek; 

 Ing. Anna Podhrázská, Domov důchodců Šumperk, p.o.:  

– umisťování na základě potřebnosti, čekací doba cca 3 měsíce; 

 Mgr. Miroslav Adámek, POMTIS Šumperk, o.p.s.: 

– domy s pečovatelskou službou (DPS): 3 DPS – v jednání je záměr vyčlenit část jednoho 

z objektů na pobytovou sociální službu chráněné bydlení. 

– rozšíření pečovatelské služby spol. PONTIS mimo DPS; 

– nouzové signalizační zařízení: od roku 2012 zajištěno prostřednictvím organizace Život 90 

 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty-kpss/
http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece
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 Ing. Petr Krill  

– žádost o dotazování na potřeby seniorů přímo u této cílové skupiny -> šetření bylo provedeno 

prostřednictvím sociálních pracovníků organizací, které se seniory přímo a denně pracují, a 

potřeby seniorů znají; 

– zpracovat informaci do Zpravodaje s informací o síti sociálních služeb ve městě; 

Dále bylo diskutováno: 

 trend pečovat o blízké v domácím prostředí (popř. s podporou pečovatelské služby nebo domácí 

ošetřovatelské péče)  

– vliv nezaměstnanosti v regionu na tento trend; 

 možnost dotazníkového šetření mezi obyvateli města na využití objektu staré chirurgie. 

 

 

Dále pokračovalo jednání KS KPSS bez hostů. 

2) 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  

 

3) 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 

 

4) KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu – schválení připomínek ke Komunitnímu plánu 

 v termínu pro doručení připomínek k cílům a opatřením Komunitního plánu nebyla písemně nebo e-

mailem doručena ani jedna připomínka; 

 připomínka byla vznesena ústně Ing. Skálovou (vedoucí PS I):  

– opatření, která se vyskytují u více pracovních slupin dle cílových skupin uživatelů projednat 

v pracovních skupinách a zařadit je pouze do jedné pracovní/cílové skupiny. Ke každé 

pracovní/cílové skupině zpracovat tabulku s přehledem opatření, která jsou zařazena do jiných 

pracovních/cílových skupin, ale mají přesah do dané pracovní/cílové skupiny uživatelů služeb; 

 připomínka byla projednána na jednáních pracovních skupin. Přítomní členové se zařazením 

každého opatření pouze do jedné pracovní/cílové skupiny uživatelů souhlasí. Opatření, která se 

vyskytovala u více pracovních/cílových skupin byla na jednáních pracovních skupin projednána, 

bylo zpracováno doporučení pro jednání KS KPSS s návrhy do které pracovní/cílové skupiny 

dotčená opatření zařadit (opatření byla zařazena pouze do jedné pracovní skupiny). Závěry 

z jednání pracovních skupin byly předány koordinátorce; 

 s  doporučeními jednotlivých pracovních skupin byli členové KS KPSS seznámeni; 

 s navrhovaným zařazením opatření členové KS KPSS jednohlasně souhlasili. 
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5) KA 6: Informační aktivity – setkání s veřejností 20. 5. 2014 (Veletrh sociálních služeb) 

 bude ustanovena pracovní skupina zodpovědná za organizační zajištění akce; 

 Veletrh se bude konat v čase 13:00–17:00 hod.; 

 rozmístění stánků jednotlivých poskytovatelů sociálních a navazujících služeb bude dle cílových 

skupin uživatelů: 

– Děti, mládež a rodina a Osoby v krizi a sociálně vyloučeni; 

– Osoby se zdravotním postižením a Senioři. 

 

6) Různé 

 Mgr. Adámek: na příštím jednání KS KPSS projednat složení pracovních skupin, návrh na zrušení 

členství Bc. Holzerové v PS III 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 

2014-04-11 


