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Zápis č. 19 z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 11. 3. 2015 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

 

PROGRAM :  

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb (dále jen 

KS KPSS), přivítala přítomné a omluvila nepřítomné členy KS KPSS. 

K programu nebyly vzneseny připomínky. 

Koordinátorka KPSS představila RNDr. Jana Přichystala, 1. místostarostu města Šumperka. 

 

2) Organizační změny ve složení koordinační skupiny KPSS 

Vzhledem k personálním změnám v organizacích došlo ke změně ve složení KS KPSS, nové složení 

bude schváleno RM dne 12. 3. 2015: 

organizace nový člen KS KPSS: za: 

Město Šumperk  RNDr. Jan Přichystal Ing. Marek Zapletal 

Šumperská nemocnice a.s. Dana Štefečková Mgr. Eva Pavelková 

 

3) Implementační plán Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018 

 na e-mail členů KS KPSS byl zaslán dokument k připomínkování, 

 doručené připomínky byly do dokumentu zapracovány ještě před jednáním KS KPSS, 

 další připomínky nebyly vzneseny. 

Hlasování: pro proti zdržel se 

 7 – 0 – 0 

Dokument bude zveřejněn na webových stránkách procesu KPSS ve městě Šumperku, a bude zaslán 

na vědomí všem poskytovatelům sociálních služeb reg. podle zákona č. 108/2006 Sb. 

 

4) Monitoring procesu komunitního plánování sociálních služeb za rok 2014 

V souladu s Implementačním plánem zpracovala koordinátorka Monitorování procesu KPSS ve městě 

Šumperku za rok 2014, monitorovány jsou tři oblasti: 

 monitoring naplňování cílů a opatření Komunitního plánu: bylo zpracováno ve spolupráci  

s poskytovateli sociálních služeb (zpracovateli opatření), 

 monitorování procesů řízení komunitního plánování, 

 monitorování komunikačního plánu. 

Dokument Monitorování procesu KPSS byl členům KS KPSS zaslán v elektronické podobě 

k připomínkování. 

Přítomni členové KS KPSS nemají k dokumentu připomínky.  

Hlasování: pro proti zdržel se 

 7 – 0 – 0 

Dokument bude zveřejněn na webových stránkách procesu KPSS ve městě Šumperku. 

 

 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty-kpss/
http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty-kpss/
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5) Různé 

 Setkání s veřejností: „Veletrh sociálních služeb“ bude probíhat v intervalu 1x za 2 roky -> příští 

 Veletrh se uskuteční v termínu květen/červen 2016. 

 „Kulatý stůl“ pro odbornou veřejnost – je plánován na období listopad 

 2015. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb (např. prostřednictvím 

 pracovních skupin KPSS) mohou přednést podněty na zaměření a téma 

 workoshopu do 31. 5. 2015. 

 Ing. Věra Nedomová: 2. 4. 2015 – světový den porozumění autismu, v rámci kampaně bude 

 modrou barvou nasvícen Morový sloup a budova Divadla Šumperk (modrá 

 barva je barvou komunikace).   

 David Jersák: seznámení s organizačními změnami v Armádě spásy: 

– David Jersák, oblastní ředitel pro Moravu (bez Moravskoslezského kraje), 

kancelář v AS Šumperk, Vikýřovická 1495, 

– Bc. Jan Dorničák, ředitel Centra sociálních služeb, AS Šumperk,  

– Alena Krejčí, DiS., vedoucí sociální práce, AS Šumperk.  

 

 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková 

 koordinátorka procesu KPSS 


