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Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

www.sumperk.cz 

 

Zápis č. 18 z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 18. 9. 2014 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Strategie území obvodu ORP Šumperk  - představení aktivity meziobecní spolupráce a analytické části 

vytvářeného dokumentu v oblasti sociálních služeb 

3. Diskuse ke stanovení rozvojových priorit pro Strategii 

4. Různé 

 

1) Zahájení a schválení programu  

 Jednání zahájila koordinátorka KPSS, přivítala všechny přítomné členy KS KPSS a hosta Ing. Annu 

Bartošovou 

 

2) Strategie územního obvodu ORP Šumperk – sociální oblast 

Ing. Anna Bartošová představila projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ 

 doba realizace projektu: 1. 5. 2013 – 30. 6. 2015 

 hlavním cílem projektu je vytvořit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní 

spolupráce v ČR, viz web stránky ESF 

 cíle projektu: 

– vytvořit podmínky pro systémovou spolupráci obcí 

– vytvořit odborné a organizační kapacity v území SO ORP (správní obvod obce s rozšířenou 

působností) 

– nastavit mechanismy pro koordinaci vybraných veřejných služeb v samostatné působnosti 

(školství, sociální věci, odpadové hospodářství, zaměstnanost a doprava) 

– zajistit výměnu zkušeností v rámci ORP ČR 

– připravit legislativní podpory meziobecní spolupráce 

 dokument bude řešit oblasti, pro něž bude dostupný zdroj financování: 

– zaměstnanost a adaptabilita pracovní síly 

– sociální začleňování a boj s chudobou 

– sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

 

3) Diskuse ke stanovení rozvojových priorit pro Strategii 

Sociální oblast 

Ing. Bartošová představila zdroje a výstupy z analytické části v oblasti sociálních služeb -> na základě 

analýz byly definovány problémové okruhy v sociální oblasti: 

– Nedostatečná informovanost o sociálních službách 

– Málo terénních služeb a preventivních programů 

– Bydlení seniorů (zahrnující služby) 

– Uplatnitelnost ohrožených sociálních skupin na trhu práce 

 Globální cíl – sociální oblast 

– Podporovat šíření informací o soc. službách a zefektivnit tak jejich využívání tak vnímání ze 

strany veřejnosti 

– Minimalizovat sociální vyloučení a přispívat k rovnoměrnému socio-ekonomickému rozvoji 

regionu 

– Vytvářet a využívat nástroje prevence sociální exkluze s důrazem na začlenění sociálně 

vyloučených osob či osob, jimž toto vyloučení hrozí na trh práce 

http://www.esfcr.cz/projekty/systemova-podpora-rozvoje-meziobecni-spoluprace-v-cr-v-ramci
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 Dílčí cíle – sociální oblast 

– Zlepšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách 

– Všestranný rozvoj sociálních služeb (vč. bydlení pro seniory) 

– Zajistit sociální integraci pomocí rozvoje preventivních programů m a terénních služeb v regionu 

– Rozvoj sociálního podnikání  

 Specifické cíle – sociální oblast 

– Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, 

včetně odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnanosti, cestou zajištění a 

zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb 

– Sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním 

dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke 

vzdělávání a k zaměstnanosti a v přístupu k investiční podpoře 

– Rozvoj systému dobrovolnictví 

 

 Diskutována především otázka: 

– informovanosti veřejnosti a vedení obcí o nabídce sociálních služeb 

– dobrovolnictví -> možnost zpracování projektu na „hromadné“ vzdělávání dobrovolníků 

z různých organizací 

 

4) Různé 

–  

 

 

Zapsala:  Karkošková Slavěna  

  koordinátorka KPSS 


