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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 2. 6. 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. 

Koordinátorka provedla kontrola úkolů z minulého jednání. 

2) Financování sociálních služeb v Šumperku 

Ing. Skálová podala informace o průběhu přípravy nového dotačního titulu pro sociální oblast města 

Šumperka. 

3) Analýza poskytovatelů sociálních služeb 2015 

 první pracovní verze Analýzy (bez kontroly zpracovaných dat) byla předána členům KS KPSS 

k posouzení obsahové stránky a případné potřeby na dozjištění dalších dat, která nejsou zahrnuta 

do Benchmarkingu; 

 přítomným členům KS KPSS byl předán pro srovnání dotazník pro poskytovatele sociálních služeb 

z června 2013; 

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

 dotazník byl rozeslán na obce 21. 5. 2015 

5) Nastavení sítě sociálních služeb 

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

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

6) Setkání s odbornou veřejností – workshop 

 Termín byl předběžně stanoven na 10. 11. nebo 19. 11. – možnost realizace v prostorách KOMÍNa 

bude projednána s ředitelkou SVČ Doris 

 Návrhy na témata workshopu (předloženo PONTIS Šumperk, o.p.s.) 

 Podávání léků x dohled nad léky, příprava léků do lékovky  a s tím spojená legislativa 

 Změna financování soc. služeb a její důsledky a přínosy pro poskytovatele 

 Vzdělávání a kvalifikace pracovníků v soc. službách,  vzhledem k náročnosti pozice je vhodný 

dosavadní způsob získávání osvědčení, z pohledu poskytovatelů nemožnost získat vhodné 

pracovníky, přičemž stále probíhají rekvalifikace na tyto pozice. Není načase dát vzdělávání jiný 

rámec a stanovit požadavky na minimální hranici vzdělání? 

 Tvorba Střednědobého plánu  a Akčního plánu na úrovni kraje, tvorba komunitního plánu 

a  stanovení optimální sítě na úrovni ORP a následné financování. 

 Spolupráce mezi NNO a dopady při nespolupráci 

7) Různé 

 Ing. Skálová 

 Informace z pracovního jednání zástupců KÚ, poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na 

ohrožené rodiny a děti, zástupce místních orgánů sociálně-právní ochrany dětí a koordinátorů 

sociálních služeb na OÚORP (Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 

pro roky 2015-2017 a byl schválen na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. září 

2014. Tento specifický cíl 2 Nastavení efektivní spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, 

OSPOD a místní samosprávy, v návaznosti na potřeby cílové skupiny ohrožených rodin s dětmi 

 PONTIS Šumperk, o.p.s. 

 Pozvánka na PONTISdays – sobota 13. 6. 2015, 10:00 - 22:00: den plný zábavy, hudby a 

bohatého občerstvení. Možnost prohlídky prostor společnosti. 
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 Armáda spásy  

 Den otevřených dveří Armády spásy, centra sociálních služeb v sobotu 13. 6. 2015, 13:00-19:00 

 vyhlášení výběrové řízení na pozici ředitele centra soc. služeb Armády spásy v Šumperku 

 

 

 

Příští jednání KS KPSS se uskuteční v úterý 8. 9. 2015 od 13:30 hod.  

zasedací místnost radnice II. patro, nám. Míru 1 

 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková 

 koordinátorka procesu KPSS 

 21. července 2015 


