
 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO  
 

1|2 

ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny I - Děti, mládež a rodina    

 

Přítomni: Pavla Skálová, Lenka Čermáková, Ľubica Hanáková, Kateřina Höhlová, Soňa Kolářová, 

Kateřina Linhartová, Hana Prejdová, Lucie Škurková, Natálie Vernerová, Slavěna 

Karkošková  

Místo jednání: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí  

Dne:  25.10.2021, 13:30 

 

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).  

Pavla Skálová MěÚ Šumperk, vedoucí odboru SOC 

Lenka Čermáková uživatel 

 
PONTIS Šumperk, o.p.s. (AD) 

Ľubica Hanáková PONTIS Šumperk, o.p.s. (NZDM) 

Kateřina Höhlová uživatel 

Soňa Kolářová, SOS, Zábřeh 

Kateřina Linhartová Středisko soc. prevence, Poradna pro rodinu 

Hana Prejdová PPP OK, pracoviště Šumperk 

Lucie Škurková Společnost Podané ruce, o.p.s.  

Natálie Vernerová Společně-Jekhetane, o.p.s.  

Martin Žaitlik Bezpečný Šumperk, z.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. 

 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 
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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 25.10.2021 

 

Ing. Pavla Skálová, vedoucí pracovní skupiny  

Zapsala: S. Karkošková   

 

 

 


