Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

Zápis z dvanáctého jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS v
Šumperku dne 25.3.2014
Přítomni:
Místo:

Dle prezenční listiny
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: Finalizace opatření a zapracování připomínek



Návrh cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku na léta 20142018“ (dále Návrh KPSS) připomínkovací řízení probíhalo od 12. do 21. 3. 2014.



KA 6: Informační aktivity (mimo původně plánovaný rámec KPSS)



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. Připomínkové řízení bylo ukončeno, probíhá finalizace na základě dodaných
připomínek.



KA 4: Tvorba opatření a Komunitního plánu

Tabulky o poskytovaných službách pro všechny poskytovatele. Proces připomínkování – víceméně bez
připomínek, veřejně připomínkové řízení proběhlo v termínu od 12. do 21. 3. 2014.
Na jednání jsme provedli finální revizi dle cílových skupin všech opatření pro stávající služby s tím, že byla
vyhodnocena „hlavní“ cílová skupina dle procesu KPSS, tzn. Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním
postižením, Osoby v krizi a sociálně vyloučeni a Senioři.
Každé opatření bylo zařazeno pouze do jedné cílové/pracovní skupiny. U opatření, která měla přesah do
jiných cílových skupin bylo toto ošetřeno vloženým řádkem u jednotlivých opatření.
Další úprava se týkala návazných služeb. Jsou uvedeny v kapitole 5 souhrnně - abecedně, u každé je vložen
řádek s vymezením cílové skupiny dle procesu KPSS, pro které je opatření určeno.



KA 6: Informační aktivity

Kulatý stůl:
„Kulatý stůl“ se konal dne 11.3.2014 a obsahoval - přednes výstupů zpracovaných opatření a workshop na
téma sociálního bydlení.
– přítomní v rámci PS zhodnotili přínosy.
„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."
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zaujal je zejména workshop – prezentace společnosti Centrom, která působí v MS kraji na
Ostravsku a podařilo se jí propojit sociální bydlení společně s podporovaným zaměstnáváním resp.
komerčním podnikáním.

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
– technické podrobnosti resp. požadavky prezentujících budou shromážděny formou dotazníků.
– obdobně jako v min letech bude pro prezentující zajištěn základní servis ve smyslu přípravy
prostoru určeného k prezentaci



Různé

Termín dalšího setkání:
Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční v zatím blíže
neurčeném termínu, ten bude upřeněn na základě požadavků resp. úkolů vzešlých z koordinační skupiny
KPSS, které budou postoupeny manažerkou projektu KPSS.
Schůzka se bude opět konat 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.

Zapsal a schválil:

David Jersák
vedoucí PS

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."
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