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Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 14. 1. 2014 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

 

 

PROGRAM: 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Kontrola úkolů 

 Analýza potřeb uživatelů 

 Různé 

 

 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Mgr. M. Adámek, který popřál všem členům úspěšný nový rok a 

seznámil je s programem. 

 

Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny doplňující body. 

 

 Kontrola úkolů 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. 

 

 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Mgr. M. Adámek seznámil členy s Výstupy analýzy potřeb poskytovatelů sociálních služeb, která byla 

zpracována na základě dotazníkového šetření. Požádal o odeslání připomínek chybějících služeb cílové 

skupiny senioři. 

Termín: 11. 2. 2014 

 

 SWOT analýza 

Mgr. Adámek informoval o zpracované SWOT analýze, doporučil revizi a odeslání připomínek. 

Termín: 11. 2. 2014 

 

 Adresář poskytovatelů sociálních služeb 

Bc. S. Karkošková předala členům aktualizovaný Adresář poskytovatelů sociálních a navazujících služeb. 

Adresář je k dispozici na web stránkách KPSS. 

 

 Tvorba opatření a Komunitního plánu 

Bc. S. Karkošková požádala o vyplnění tabulky pro opatření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě 

Šumperku na období 2014–2018“ (dále jen KP). 

 

Zodpovídá: poskytovatelé sociálních služeb 

 

Opatření pro „nové“ služby zpracují do tabulek poskytovatelé sociálních služeb. Opatření krajské 

působnosti a systémová opatření zpracuje KS KPSS na základě podkladů z pracovních skupin. 
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Zpracování cílů a opatření KP 

Termín: 28. 2. 2014 

Zodpovídá: vedoucí pracovních skupin 

 

Připomínkování KP 

Termín: 31. 3. 2014 

 

Předložení KP Radě města Šumperka 

Termín: 10. 4. 2014 

Zodpovídá: Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

 

Předložení KP Zastupitelstvu města Šumperka 

Termín: 24. 4. 2014 

Zodpovídá: Bc. Karkošková, Ing. Skálová 

 

 Informační aktivity 

Workoshop 

Předpokládaný termín setkání s odbornou veřejností je 11. 3. 2014 

 

Program workshopu, návrh: 

 Představení KP, včetně cílů a priorit 

 Prezentace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 

 

Podněty, témata k zařazení do programu workshopu zasílat na e-mail koordinátorky KPSS. 

 

Setkání s veřejností (Veletrh sociálních služeb) 

Navrhovaný termín: úterý 20. 5. 2014 (projekt končí k 31. 5. 2014), z tohoto důvodu není možné realizovat 

Veletrh v pozdějším termínu. 

 

 Různé 

– Bc. S. Karkošková požádala o včasné měsíční odesílání výkazů. Budou odeslány výkazy pro rok 

2014 

– Ing. Hana Řezáčová, ředitelka Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně informovala o připravovaném 

dni otevřených dveří Domu na půl cesty v Olomouci, dne 21. 1. 2014 od 10,00–15,00 hod. 

– Mgr. M. Adámek kontaktuje ředitelku DD a požádá o zástup za Bc. Svozilovou, která je na 

rodičovské dovolené. 

 

 

Příští jednání pracovní skupiny Senioři k přípravě SWOT analýzy se uskuteční  

11. 2. 2014 v 13,00 hod., v prostorách PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68. 
 

 

 

V Šumperku dne 27. 1. 2014 

Zapsala:  ________________________ 

Mgr. Eva Pavelková 

Člen PS 

 

 

 

 

_______________________ 

Mgr. Miroslav Adámek  

Vedoucí PS 

 

 


