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Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 29. 5. 2014 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Městský úřad Šumperk, odbor SOC, Lautnerova1, Šumperk  

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu); 

2. Ukončení projektu (vyhodnocení) 

3. Různé  

 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu): 

– Jednání zahájil a přítomné členy pracovní skupiny přivítal vedoucí pracovní skupiny.  

– Program jednání byl jednomyslně schválen bez připomínek.  

 

2. Ukončení projektu (vyhodnocení) 

Provedla koordinátora procesu Bc. Karkošková: 

– shrnula průběh realizace a výstupy projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 

služeb v Šumperku“ 

– okomentovala výstupy projektu: vyhodnocení původního komunitního plánu, analýzy zpracované 

v rámci KA 3, včetně dokumentu „Analýza sociálních služeb na území města Šumperka. 

Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018 schválilo Zastupitelstvo 

města Šumperka dne 24. 4. 2014 

– dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách města Šumperka. 

 

Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018 bude součástí zpracovávaného 

Strategického plánu rozvoje města Šumperka. V případě dopadu opatření KP na rozpočet města bude 

aktivita zařazena do akčního plánu, kdy první se bude sestavovat v září 2014 

 Adresář poskytovatelů sociálních a navazujících služeb: aktualizován k 31. 3. 2014, a byl pořízen z 

prostředků města v nákladu 3000 ks. K dispozici poskytovatelům je na odboru SOC u Bc. Karkoškové. 

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na webu města Šumperka, právě 

probíhá jeho dokončování k úplnému zveřejnění a nastavení funkčnosti, poskytovatelé budou vyzváni ke 

kontrole dat. Prosba o nahlašování aktuálních změn od poskytovatelů. 

 

Vyhodnocení přínosů setkání s veřejností – Veletrhu sociálních služeb 

– jednoznačný přínos pro poskytovatele, a především pro veřejnost seznámit se s  poskytovanými 

službami 

– ucelený přehled nabídky sociálních služeb pro občany města  

 

Implementace: 

– komunitní plán je dokument, se kterým se bude dále pracovat, jeho změny budou přijímány na 

základě pravidel, které zpracuje KS KPSS 

 

Setkání PS: 

– další setkávání pracovní skupiny bude minimálně 2x ročně, dle potřeby poskytovatelů nebo členů 

pracovní skupiny, plánováno setkání v listopadu 2014. 
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3. Různé  

– členům pracovní skupiny bylo poděkováno za pracovní nasazení a plnění úkolů v rámci projektu a 

obdrželi drobné upomínkové propagační materiály. Dále jim byly nabídnuty výtisky aktualizovaného 

adresáře sociálních a navazujících služeb.  

 

 

V Šumperku dne 30. 5. 2014 

 

 

 

 

  Zapsala: ________________________ 

Mgr. Eva Pavelková 

Člen PS 

 

 

________________________ 

Mgr. Miroslav Adámek 

Vedoucí PS 


