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Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 11. 2. 2014 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

 

PROGRAM 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola úkolů 

3. Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku 

4. Různé 

 

1) Zahájení a schválení programu 

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Mgr. Miroslav Adámek, který seznámil členy s programem. 

Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny žádné doplňující body programu. 

2) Kontrola úkolů 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. 

3) Nová členka pracovní skupiny  

Mgr. Adámek představil Bc. Kateřinu Bílkovou, která zastupuje za Bc. Svozilovou z Domova pro seniory 

Šumperk. 

4) SWOT analýza 

Mgr. Adámek požádal o revizi SWOT analýzy, odeslání připomínek. 

Šumperská nemocnice a.s., poskytovatel sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, 

požádala o změnu chybějící služby – sociální zařízení lůžkové péče určené pro klienty sociálních služeb 

s potřebou zvýšené ošetřovatelské péče (klient imobilní, s poruchou vědomí). 

Termín: 28. 5. 2014 

5) Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku 

Mgr. Adámek informoval o projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, 

který je nyní ve fázi zpracování cílů a opatření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku 

pro období 201–2018“. Případné připomínky pro Doporučenou strukturu plánu rozvoje sociálních služeb 

v lokalitách Olomouckého kraje je nutné odeslat do 15. 2. 2014 Mgr. Adámkovi. 

6) Prohlídka denního stacionáře 

Mgr. Adámek pozval členy pracovní skupiny k prohlídce denního stacionáře a zařízení poskytující pobytové 

služby. 

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny Senioři bude operativně odeslán. 

 

V Šumperku dne 18. 2. 2014 

 

Mgr. Miroslav Adámek, vedoucí PS    zapsala: Mgr. Eva Pavelková, člen PS 

 


