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Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018 (dále jen Komunitní plán) byl 

zpracováván v průběhu let 2012–2014 v rámci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 

služeb v Šumperku“, reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 metodou komunitního plánování. 

 

Implementační a evaluační fáze: samotná realizace opatření a aktivit vedoucích k naplňování stanovených 

cílů Komunitního plánu, průběžné monitorování a závěrečné zhodnocení 

plnění plánu. 

 

Implementační fáze komunitního plánu je upravena následujícími dokumenty: 

Část 1. Realizační plán 

Část 2. Pravidla pro přijímání změn v Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka 

Příloha č. 1: Žádost o změnu v Komunitním plánu 

Příloha č. 2: Tabulka opatření 

Příloha č. 3: Tabulka pro změnu ve stávajícím opatření 

Část 3. Komunikační plán 

 

Statut a jednací řády koordinační skupiny a pracovních skupin jsou samostatnými dokumenty procesu 

komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku, a jsou k dispozici na webových stránkách města 

Šumperka > Občan > Komunitní plánování sociálních služeb. 

 Statut skupin komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka je schválen Radou města 

Šumperka ze dne 23. 8. 2012, usnesením č. 2734/12 a Jednací řád koordinační skupiny komunitního 

plánování sociálních služeb města Šumperka (dále jen KS KPSS) je schválenou Radou města Šumperka 

ze dne 23. 8. 2012, usnesením č. 2735/12.  

 Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka je schválen  

KS KPSS ze dne 29. 8. 2012.  
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ČÁST 1.  REALIZAČNÍ  PLÁN   

I. Obecná pravidla 

(1) Realizační plán upravuje činnosti, které mají charakter organizačního a metodického charakteru  

a nejsou uvedeny v Komunitním plánu. 

(2) Realizační plán je souborem pravidel a podkladů, na jejichž základě bude monitorováno  

a vyhodnocováno naplňování jednotlivých cílů a opatření prostřednictvím aktivit ve schváleném 

Komunitním plánu. 

(3) Na realizaci Komunitního plánu se podílí: 

a) koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb, 

b) pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb, 

c) poskytovatelé sociálních služeb registrovaných podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve 

znění pozdějších předpisů,  

d) oslovené subjekty a další odborníci. 

II. Monitoring a hodnocení 

(1) Monitorování cílů a opatření Komunitního plánu: 

a) monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu probíhá 1 x ročně, a to za uplynulý 

kalendářní rok, 

b) monitorovány jsou cíle, opatření a jejich aktivity samostatně dle cílových skupin tak, jak jsou 

uvedeny v Komunitním plánu, 

c) společné cíle a opatření jsou monitorovány koordinátorkou nebo osobou, které bylo KS KPSS 

konkrétní opatření přiděleno, 

d) monitorování opatření stávajících i nových sociálních služeb uvedených v platném Komunitním 

plánu provádějí poskytovatelé registrovaných sociálních služeb (zpracovatelé opatření) 

v elektronické podobě a předávají je koordinátorce KPSS, 

e) koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka po ukončení 

sledovaného období rozešle zpracovatelům opatření definovaných v Komunitním plánu 

monitorovací tabulku, 

f) zpracovatelé opatření tabulku vyplní, uvedou realizované aktivity v rámci opatření vedoucí 

k naplnění cíle a zhodnotí stav opatření za sledované období (kalendářní rok): 

 naplněno:  opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, 

 bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven, 

 rozpracováno:  skupina opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle  

 rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, 

 průběžně naplňováno:  jedná se o opatření, která jsou naplňována v průběhu každého roku 

 platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich 

 naplnění. Ve většině případů se jedná o opatření, která, ač byla 

 omezena časovou působností Komunitního plánu, budou naplňována  

 i po jeho ukončení, 

 nenaplněno: nebyla realizována plánovaná aktivita pro rok sledované období vedoucí 

 k naplnění cíle, 

g) v případě, že stav opatření bude za sledované období zhodnocen jako „nenaplněno“ uvede 

zpracovatel důvod, 

h) koordinátorka vypracuje souhrnnou hodnotící tabulku za uplynulé sledované období a předloží  

ji k připomínkování a schválení KS KPSS. 

(2)  Monitorování procesů řízení komunitního plánování: 

a) organizační struktura, způsoby jednání a kompetence jsou popsány v jednacích řádech KS KPSS  

a pracovních skupin, 

b) je zajištěna informovanost, viz Komunikační plán, 

c) hodnocení řízení procesu provádí koordinátorka nebo osoba pověřena KS KPSS minimálně 1 x 

ročně a zprávu předkládá v písemné podobě KS KPSS k připomínkování a schválení, 

d) KS KPSS může na základě vyhodnocení navrhnout změny ke zkvalitnění řízení procesů. 
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(3) Monitorování komunikačního plánu: 

a) komunikační plán upravuje minimálně údaje o časovém rozsahu plánu komunikace a toku 

informací, jeho cílech, cílových skupinách, obsahu, o strategii a nástrojích informačních  

a propagačních aktivit, financování, řízení a realizace, hodnocení a subjektech podílejících se na 

jeho řízení (viz Komunikační plán), 

b) hodnocení Komunikačního plánu provádí koordinátorka nebo osoba pověřena KS KPSS, minimálně 

1 x ročně, 

c) zpracované výstupy budou předloženy KS KPSS k připomínkování a schválení, 

d) KS KPSS může na základě vyhodnocení navrhnout změny ke zkvalitnění komunikace a 

informování, které po jejich schválení v KS KPSS nabývají účinnosti. 

 

 

ČÁST 2.  PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN V KOMUNITNÍM PLÁNU 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ŠUMPERKA  

Komunitní plán je živým dokumentem, který reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb 

v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu 

nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb.  

I. Obecná pravidla 

(1) Potřeba změn v „Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018" vyplývá 

z několika skutečností: 

a) žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval, 

b) v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich 

služeb na základě jejich zjištěné potřebnosti služby, 

c) možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení stávajících subjektů, služeb, 

d) existuje možnost objevení se akutní potřeby a následně potřeba doplnění cílů a opatření pro rozvoj 

sociálních služeb. 

(2) Návrh na změnu může předložit: 

a) poskytovatel sociálních služeb nebo služeb návazných, 

b) členové pracovních skupin a koordinační skupiny KPSS, 

c) další osoba, která o to projeví zájem. 

(3) Poskytovatel sociálních služeb, který je uveden v platném Komunitním plánu a po dobu jeho platnosti 

ztratí oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), bude na svou žádost, popř. automaticky, 

z Komunitního plánu vyjmut neprodleně po zjištění této skutečnosti. 

(4) V případě, že předkladatelem žádosti o změnu v Komunitním plánu je člen KS KPSS (přijeté nové 

služby nebo akceptaci změny), pozbývá jeho hlas při hlasování o změně hlasovacího práva. 

II. Přijetí nové sociální služby  

(1) Žádost o zařazení nové sociální služby stávajícího poskytovatele nebo nového poskytovatele se všemi 

náležitostmi může být předložena kdykoliv v elektronické podobě na e-mail koordinátorky KPSS, 

nejpozději do 31. 8. daného roku. 

(2) Předkladatel žádosti doloží následující doklady: 

a) žádost o změnu v Komunitním plánu (příloha č. 1), včetně zdůvodnění potřebnosti, 

b) vyplněnou tabulku opatření (příloha č. 2), 

c) kopii dokladu o registraci sociální služby (pokud je již služba zaregistrována). 

(3) O zařazení nové sociální služby nebo nového poskytovatele do platného Komunitního plánu je jednáno 

1 x ročně a to do 31. 12. daného roku: 

a) přijatý návrh projedná příslušná pracovní skupina KPSS, která jej s písemným zdůvodněním a 

doporučením pracovní skupiny předloží koordinační skupině v termínu do 31. 10. daného roku, 

b) koordinační skupina projedná a schválí žádost v termínu do 15. 11. daného roku. Při rozhodování  

o přijetí předložené žádostí je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů 

koordinační skupiny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, 
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c) závěr z jednání koordinační skupiny KPSS je dán na vědomí sociální komisi,  

d) koordinační skupinou schválená žádost o přijetí nové služby je předložena k projednání a schválení 

radě města v termínu do 31. 12 daného roku. 

(4) V odůvodněných případech lze žádost o přijetí nové služby projednat i v jiném termínu při zachování 

procedurálního postupu: 

a) projednání v příslušné pracovní skupině, 

b) projednání a schválení v koordinační skupině, 

c) projednání a schválení v radě města. 

(5) V případě schválení žádosti usnesením rady města dojde k zapracování změny formou Dodatku ke 

Komunitnímu plánu. 

(6) Žadatel bude vyrozuměn do 30 dnů po projednání žádosti v radě města, v případě nevyhovění žádosti 

bude připojeno zdůvodnění takového rozhodnutí. 

III. Změna v platném Komunitním plánu 

(1) Žádost o změny v platném Komunitním plánu u stávajícího cíle, poskytovatele nebo opatření – sociální 

služby může být předložena se všemi náležitostmi kdykoliv během roku, a to v elektronické podobě na 

e-mail koordinátorky KPSS. 

(2) V případě potřeby změny stávajícího opatření budou předloženy následující doklady: 

a) žádost o změnu v Komunitním plánu (příloha č. 1), včetně zdůvodnění potřebnosti, 

b) vyplněnou tabulku pro změnu ve stávajícím opatření (příloha č. 3), 

c) kopii dokladu o registraci. 

(3) V případě potřeby změny nebo zrušení prioritního cíle (např. změna názvu či popisu cíle v návaznosti na 

změnu jednotlivých opatření a jejich aktivit) budou předloženy: 

a) žádost o změnu v Komunitním plánu (příloha č. 1), včetně zdůvodnění potřebnosti, 

b) šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost zařazení nového cíle  

(4) Žádost o změnu bude projednána na nejbližším jednání koordinační skupiny KPSS. 

(5) Při rozhodování o přijetí předloženého návrhu je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina 

všech členů koordinační skupiny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

(6) Veškeré výše uvedené změny jsou v platném Komunitním plánu zapracovány Dodatkem ke 

Komunitnímu plánu schváleným usnesením koordinační skupiny. 

 

 

ČÁST 3.  KOMUNIKAČNÍ PLÁN  

I. Obecná pravidla 

(1) Nastavení toku informací uvnitř organizační struktury je dáno samostatnými přílohami: Statutem, 

Jednacím řádem KS KPSS a Jednacím řádem pracovních skupin.  

(2) Komunikační plán pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické a odborné veřejnosti, 

politické reprezentaci a směrem ke krajské úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

II. Komunikace s laickou i odbornou veřejností 

(1) Informace o procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku jsou podávány: 

a) na veřejných setkáních, 

b) na dnech otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, 

c) v tisku „Šumperský Zpravodaj“, 

d) na webových stránkách procesu KPSS ve městě Šumperku (www.sumperk.cz > Občan > Komunitní 

plánování sociálních služeb) 

 

III. Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka 

(1) Prostřednictvím odboru sociálních věcí jsou pravidelně, minimálně 1 x za rok, předávány informace o 

stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Radě města Šumperka. 
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(2) Prostřednictvím místostarosty města Šumperka, který je členem KS KPSS. 

IV. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

(1) Prostřednictvím vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Šumperk, která je členem „Skupiny ORP – 

vedoucí odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností“, která je součástí 

schvalovacích procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. 

(2) Prostřednictvím koordinátorky KPSS, která je členem krajské koordinační skupiny (KRKOS – 

koordinátoři KPSS obcí, svazků obcí, mikroregionů apod.) a je komunikační platformou mezi obecní a 

krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 

Na jednáních KRKOS, která se schází minimálně 1x za čtvrt roku jsou pravidelně předávány informace 

o stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku. 

(3) Prostřednictvím vybraných členů v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb na krajské úrovni. 

V. Monitoring a hodnocení komunikačního plánu 

(1) Monitorování naplňování komunikačního plánu je uskutečňováno průběžně na setkáních KS KPSS. 

(2)  Monitoring a hodnocení zpracovává koordinátorka KPSS nebo osoba pověřena KS KPSS.  

 

 

ČÁST 4.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ  

(1) Implementační plán Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018 a jeho 

přílohy nabývají účinnost dnem schválení koordinační skupinou komunitního plánování sociálních 

služeb Města Šumperka a vzetím na vědomí Radou města Šumperka. 

(2) Dokument byl schválen KS KPSS dne 11. března 2015. 
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 Žádost o změnu v Komunitním plánu Příloha č. 1:

I. Druh změny 
 Vstup nového poskytovatele služeb  ☐ ano ☐ ne 

 Vstup nové služby  ☐ ano ☐ ne 

 Úpravy/doplnění stávajícího cíle ☐ ano ☐ ne 

 Úpravy/doplnění stávajícího opatření ☐ ano ☐ ne 

 Odstranění stávajícího cíle ☐ ano ☐ ne 

 Odstranění stávajícího opatření ☐ ano ☐ ne 

 

II. Změna se dotýká (část II. nevyplňujete v případě vzniku nového cíle nebo nového opatření, vyplňte 

pouze v případě změny u stávajícího cíle nebo opatření v platném Komunitním plánu) 

a)  Společný cíl pro sociální a návazné služby  

 Opatření č.  

 

b)  Pracovní skupina ☐ Děti, mládež a rodina  

  ☐ Osoby se zdravotním postižením 

  ☐ Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

  ☐ Senioři  

 Cíl č.  

 Opatření č.  

 

III. Informace o službě  

 Název poskytovatele služby  

 Identifikátor (pokud byl přidělen)  

 Právní forma  

 Druh sociální služby  
(dle zákona č. 108/2006 Sb.) 

 

 Formy poskytování  ☐ ambulantní 

  ☐ terénní 

  ☐ pobytová 

 Popis okruhu osob, pro které je služba 

určena 

 

 Kapacita služby  

 Jakým způsobem byla zjištěna 

potřebnost sociální služby  

 

 Zdůvodnění potřebnosti 

služby/zdůvodnění potřebnosti 

řešení/zdůvodnění řešení 

 

 Předpokládané finanční zajištění služby 
(z jakých finančních zdrojů; týká se vstupu 

nových poskytovatelů služeb či nové služby) 

 

 

Osoba odpovědná za vyplnění žádosti:  

tel.:  

e-mail:  

 

Datum:  
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 Tabulka opatření Příloha č. 2:

Cíl č.  Název cíle:  

Opatření: Název opatření: 

Popis opatření  název sociální služby:  

 identifikátor (registr poskytovatelů sociálních služeb, dále jen RPSS): 

 § … zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů 

 cílová skupina dle procesu KPSS města Šumperka:  

 cílová skupina dle RPSS: 

 

 forma poskytování služby: 

 

 stručně popsat dopad na cílovou skupinu: 

Aktivity k naplnění 

opatření 

 

Pozn.: popis jednotlivých kroků, které povedenou k naplnění opatření, podrobný popis 

aktivit, které jsou ověřitelné, včetně časového harmonogramu (aktivity jsou rozepsány 

po dobu trvání plánu). Pokud je plánována na každé období jiná aktivita, pak 

rozepisujeme např. 

2015 – 

2016 – 

2017– 

2018 –  

Pokud aktivity jsou na všechny roky stejné a nebude se měnit např. kapacita apod., poté 

uvedeme např.: 

2015 – 2018 

Zodpovědný realizátor 

opatření 

 

Pozn.: Odpovědná osoba toho konkrétního zařízení, vepisujeme POUZE FUNKCI, nikoli 

jméno!!!!! 

Předpokládaný počet 

klientů 

 

Pozn.: Platí totéž jako v Aktivitách k naplnění opatření 

Lidské zdroje 

(personální obsazení): 

 

 

Pozn.: Rok X Profese X fyzických osob X přepočtených úvazků 

Pokud jsou zdroje na všechny roky stejné a nebude se měnit např. kapacita apod., poté 

uvedeme např.: 2015 - 2018 

Předpokládané výše 

finančních nákladů 

 

 2015 2016 2017 2018 

Osobní náklady     

Provozní náklady     

Celkem     

Investiční náklady     

Zdroje/ subjekty 

podílející se na 

financování opatření 

 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 
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 Tabulka pro změnu ve stávajícím opatření Příloha č. 3:

 Původní text Nový text 

Cíl č.    

Opatření:   

Popis opatření   

Aktivity k naplnění opatření   

Zodpovědný realizátor 

opatření 

  

Předpokládaný počet klientů   

Lidské zdroje (personální 

obsazení): 

  

Předpokládané výše 

finančních nákladů 

  

Zdroje/ subjekty podílející se 

na financování opatření 

  

Rizika a ohrožení naplnění 

opatření 

  

 


