
   

Zapsala: Slavěna Karkošková 

 koordinátorka procesu KPSS 

Zápis č. 20 z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 29. 4. 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, přivítala 

přítomné a omluvila nepřítomné členy KS KPSS. 

K programu nebyly vzneseny připomínky. 

 

2) Organizační změny ve složení pracovních skupin KPSS 

Vzhledem k personálním změnám v organizacích došlo ke změně ve složení pracovních skupin: 

pracovní 

skupina  
organizace nový člen KS KPSS: za: 

II Armáda spásy Krejčí Alena. DiS Baleja Josef, Ing. 

III Armáda spásy Krejčí Alena. DiS Chlubnová Miroslava, DiS. 

III PONTIS Šumperk  Rendásová Alexandra, DiS. Holzerová Martina, Bc. 

IV Armáda spásy Lakomý František, Bc. Kubová Markéta, Bc. 

IV PONTIS Šumperk  Mikulková Eva, DiS. – 

 

Hlasování: pro  proti  zdržel se 

 8 – 0 – 0 

Nové složení pracovních skupin II, III a IV bylo schváleno.  

Aktuální seznam členů všech pracovních skupin, včetně kontaktů je přílohou zápisu. 

 

3) Analýza poskytovatelů sociálních služeb 2015 

 data za rok 2014 

 bude zpracována s využitím dat z Benchmarkingu Olomouckého kraje a Registru poskytovatelů 

sociálních služeb, v případě potřeby dotazníkovým došetřením 

 

4) Koordinace sociálních služeb ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Vzhledem ke změně zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1. 1. 2015 vznikají obcím nové 

povinnosti v dílu 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb: 

§ 94 Obec 

f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje 

kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na 

území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 

Metodičkou procesu KPSS byl zpracován návrh dotazníku pro obce, který může být podkladem pro 

analytickou fázi procesu KPSS, ale také jako podklad pro získání informací ke koordinaci sociálních 

služeb ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

 Návrh dotazníku je přílohou zápisu, podněty a připomínky je možné zasílat na e-mail koordinátorky 

KPSS do 18. 5. 2015. 

Ve druhé polovině května 2015 bude dotazník odeslán starostům obcí. 

 

5) Nastavení sítě sociálních služeb 

 kritéria pro zařazení do sítě sociálních služeb ve městě Šumperku budou připraveny odborem 

sociálních věcí ve spolupráci s právním oddělením a odborem školství MěÚ Šumperk  

 k připomínkování budou předloženy koordinační skupině KPSS 


