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ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny II - Osoby se zdravotním postižením    

 

Přítomni: Mgr. Jana Holubářová, Mgr. Ivana Janíčková, Mgr. Tomáš Orehek, Bc. Ivana Přichystalová, 

Mgr. Kamila Zárubová, Bc. Slavěna Karkošková  

Místo jednání: Charita Šumperk  

Dne:  20.10.2021, 14:00 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny zahájila jednání pracovní skupiny a přítomné seznámila s programem 

jednání. 

 Personální změny ve složení pracovní skupiny  

Návrh na personální změny ve složení pracovní skupiny (barevně vyznačeni noví členové).  

 Mgr. Jana Holubářová – Charita Šumperk, vedoucí PS 

 Bc. Renata Jandrtová – SONS 

 Mgr. Ivana Janíčková – Domov Paprsek Olšany 

 Mgr. Tomáš Orehek – Armáda spásy 

 Blanka Kouřilová, DiS. – Úřad práce ČR, kraj. pob. Olomouc, Kontaktní pracoviště Šumperk 

 Bc. Ivana Přichystalová – MěÚ Šumperk, odd. soc. pomoci 

 Ing. Věra Nedomová – Dětský klíč Šumperk  

 Mgr. Karel Ryjáček – Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.  

 Bc. Leona Šabršulová, DiS – TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. regionální prac. Šumperk  

 Dana Štefečková – Nemocnice Šumperk a.s. 

 Mgr. Kamila Zárubová – PONTIS Šumperk, o.p.s. 

 Aktualizace opatření Komunitního plánu (prodloužení platnosti o jeden rok) 

Aktualizovaná opatření stávajícího komunitního plánu (dále jen KP) o aktivity pro rok 2022 budou 

projednána a schválena v koordinační skupině KPSS a Radě města Šumperka. 

Další případná doplnění opatření je možné zaslat do 31.10.2021 na e-mail vedoucí pracovní skupiny a 

koordinátorky KPSS. 

 Různé 

 Přítomní členové informovali o průběhu poskytování služeb v době nouzových stavů a předali 

aktuální informace ze služeb, organizací. 

– J. Holubářová: představila službu mobilní specializované paliativní péče Charity Šumperk. 

– I. Janíčková: informovala o projektu na transformaci zařízení – zřízení 10 míst chráněného bydlení. 

– T. Orehek – kapacita služby DZR je 34 osob, v současné době plně obsazeno, služba má přes 

150 žádostí. Služba má zajištěného lékaře i psychiatra. 

 J. Holubářová – informovala o zahájení poskytování služeb v Multifunkčním centru v Hanušovicích 

od r. 2022. 

 Nemocnice Šumperk, a.s. – od 11/2020 bylo poskytování sociální služby ve zdravotnickém 

zařízení lůžkové péče v Nemocnici Šumperk a.s. na přechodnou dobu pozastaveno, a to z důvodu 

nutnosti zřízení infekčního oddělení a následného navýšení jeho kapacity. Tato situace byla 
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způsobena během trvání nouzového stavu z důvodu vážné epidemiologické situace s Covid–19 a 

obnovení poskytování sociální služby bude možné za předpokladu zlepšení epidemiologické 

situace. 

 S. Karkošková – v 09/2022 je opět plánováno uspořádání Veletrhu sociálních služeb, setkání 

poskytovatelů sociálních služeb s veřejností. 

Harmonogram zpracování nového komunitního plánu soc. služeb na období let 2023–2025 

 Do 02/2022 – aktualizace organizační struktury KPSS, vyhodnocení stávajícího KP. 

 Od 02/2022 – analytická fáze procesu: aktualizace sítě poskytovatelů sociálních (a souvisejících) 

služeb, SWOT analýza dle cílových skupin uživatelů služeb, socio-demografická analýza, analýza 

potřeb uživatelů sociálních služeb, analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb, analýza 

finančních toků do sociálních služeb. 

 06–09/2022 –  zpracování opatření a KP. 

 10–11/2022 – připomínkování KP. 

 Do 12/2022 – schválení KP v zastupitelstvu města.  

 

 

V Šumperku 21.10.2021 

 

Mgr. Jana Holubářová, vedoucí pracovní skupiny  

Zapsala: S. Karkošková   

 

 

 


