Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

Zápis „č. 8“ z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
KPSS v Šumperku dne 27. 5. 2014
Přítomni:
Místo:

dle prezenční listiny
Charita Šumperk

PROGRAM:
1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu)
Jednohlasně schváleno
2. Ukončení projektu (vyhodnocení):
koordinátorka p. S. Karkošková:
– Další práce pracovních skupin cca 2 x ročně, příp. dle potřeby poskytovatelů soc. služeb nebo členů
pracovních skupin.
– Komunitní plán bude součástí strategického plánu rozvoje města. Pokud je potřeba finančních
prostředků z rozpočtu města, je potřeba tuto aktivitu zařadit do akčního plánu na daný rok – přes
paní Karkoškovou nebo p. Lukášovou (MěÚ Šumperk, odbor Strategického rozvoje, ÚP a investic).
První akční plán se bude připravovat v září 2014.
– Koordinátorka projektu zjišťovala zpětnou vazbu ze setkání s veřejností.
– Hodnotící indikátory projektu:
Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících: Adresář byl dotištěn z prostředků
měst v počtu 3 000 ks, k dispozici na odboru SOC u paní Karkoškové
Elektronický katalog: dokončuje se, příprava spuštění. Poskytovatelé budou osloveni pro kontrolu
dat. Prosba: změny hlásit paní Karkoškové, aby data byla aktuální.
Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018: k dispozici na webových
stránkách města Šumperka, sekce KPSS. Schválen usnesením ZM č. 1194/14 ze dne 24. 4. 2014
– Web komunitního plánování bude fungovat nadále a je možné zveřejňovat nadále informace.
3. Implementace - nastavení pravidel pro přijímání změn.
– KP není neměnný dokument, je to dokument živý. Změny se budou přijímat na základě pravidel,
která zpracuje koordinační skupina.
4. Různé
– paní Karkošková a vedoucí PS, Ing. Vychopeňová, poděkovaly členům pracovní skupiny za jejich
práci.
V Šumperku dne 27. 5. 2014

Zapsala: ……………………………………
vedoucí PS

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."
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