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Zápis ze 17. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 22. 5. 2014 

 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu  

 Jednání zahájila koordinátorka KPSS  a přivítala všechny přítomné členy KS KPSS 

 Program byl přítomnými členy KS KPSS jednomyslně schválen. Poměr hlasování (pro – proti – 

zdržel se): 8 – 0 – 0  

 

2) Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání 

 K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 Koordinátorka projektu provedla kontrolu úkolů z minulého jednání.  

 

3) KA 5: Implementace 

Koordinátorka stručně vysvětlila kroky, které pomohou v implementaci komunitního plánu. Postupné 

záznamy v monitorovacích tabulkách, které povedou k přehlednosti a transparentnosti celého procesu 

a budou sloužit politické, odborné, ale také laické veřejnosti. Poslouží také jako podkladový materiál 

pro další programové období a pro tvorbu následného komunitního. 

 Koordinační skupina zpracuje do 30. 9. 2014 pravidla pro přijímání změn v KP 

 Ke konci kalendářního roku bude provedeno vyhodnocení naplňování cílů a opatření Komunitního 

plánu v souladu s požadavky KÚ k vyhodnocování naplňování cílů a opatření místních plánů. 

 

4) Vyhodnocení realizace projektu 

Koordinátorka projektu provedla zhodnocení průběhu realizace projektu: 

 Shrnula všechny realizované klíčové aktivity projektu a aktivity realizované v rámci jednotlivých KA; 

 Projekt bude ukončen k 31. 5. 2014; 

 Monitorovací zpráva bude odeslána do 31. 7. 2014; 

 Byly naplněny monitorovací indikátory projektu: 

– Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících: 

vydán k 31. 12. 2013 – tisk byl zajištěn prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého 

kraje v počtu cca 120 ks 

dotisk Adresáře, včetně zapracování aktualizovaných dat k 31. 3. 2014 a připomínek 

poskytovatelů ke struktuře Adresáře, byl zajištěn z rozpočtu města v počtu 3000 ks – Adresář 

je k dispozici na odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk (u koordinátorky) 

– Elektronický katalog:  

probíhá poslední připomínkování, poskytovatelé budou vyzvání ke kontrole vložených dat a 

požádáni o předávání změn u dat, která jsou v e-katalogu. 

– Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018 schválen usnesením 

ZM č. 1194/14 ze dne 24. 4. 2014. Komunitní plán bude součástí Strategického plánu 

rozvoje města, priorita Sociální prostředí a lidské zdroje, opatření: Sociální služby. 

Do akčních plánů (dvouleté) na jednotlivé roky budou zapracovány opatření/aktivity 

Komunitního plánu pro daný rok, které budou vyžadovat finanční spoluúčast z rozpočtu města. 

Akční plány začne odbor RUI sestavovat v září 2014. 
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5) Různé 

Koordinátorka projektu poděkovala všem přítomným za práci v projektu a vyjádřila naději, že všichni budou 

i nadále v práci pro proces KPSS pokračovat.  

Pracovní skupiny by se měly scházet minimálně 2x ročně, i nadále budou členové pracovních skupin v e-

mailovém kontaktu. 

Ing. Skálová: PS I se již v době realizace projektu (do konce 05/2014) vzhledem k časové vytíženosti 

členů PS nesejde. Termín jednání PS I je stanoven na 18. 6. 2014. 

Ostatní PS: sejdou se v průběhu posledního týdne v květnu 2014: 

  PS II:  27. 5. 2014 

  PS III: 26. 5. 2014 

  PS IV: 29. 5. 2014 

 
 

 

Zapsala: 

 

 

 

Bc. Slavěna Karkošková  

Koordinátorka projektu 


