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Zápis č. 14. z jednání pracovní skupiny Děti, mládež a rodina KPSS v Šumperku  

dne 21. 7. 2015 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

PROGRAM:  

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

2. Implementace opatření nového komunitního plánu  

3. Aktuální informace z oblasti sociálních služeb 

4. Různé  

 

 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu): 

Jednání zahájila a přítomné členy pracovní skupiny přivítala vedoucí pracovní skupiny. Program jednání 

byl jednomyslně schválen bez připomínek. Členům pracovní skupiny byl představen nový vedoucí 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence na MěÚ Šumperk Mgr. Jaroslav Člupný, který nahradil 

v PS Ing. Bělu Michálkovou, která odešla do starobního důchodu, jeho členství bude předloženo ke 

schválení KS KPSS.  

2. Kontrola úkolů:  

 navrhnout možná témata pro workshop na podzim, podněty zaslat Bc. Karkoškové do 31. 7. 2015. 

3. Implementace opatření nového komunitního plánu: 

 vedoucí pracovní informovala členy PS o Implementačním plánu, schváleném koordinační 

skupinou KPPS, který obsahuje i pravidla pro přijímání změn v komunitním plánu, dokument je 

zveřejněný na webu KPSS a pro poskytovatele je tento postup závazný, 

 do 31. 8. 2015 bude za využití dat Krajského Informačního Systém Sociálních Služeb 

Olomouckého kraje Analýza poskytovatelů sociálních služeb za rok 2014, 

 aktuálně se pracuje na nastavení kritérií pro nastavení sítě sociálních služeb ve městě. 

4. Různé:   

 Koordinační skupina KPSS odsouhlasila četnost aktivit v rámci procesu komunitního plánování, 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se bude konat jednou za dva roky v květnu (následovat 

bude v roce 2016) a jednou za rok se bude konat pracovní workshop pro odbornou veřejnost z řad 

poskytovatelů sociálních služeb na témata, která poskytovatelé navrhnou. Město bude garantem 

tohoto setkání. Termín pro letošní rok je stanoven na listopad 2015. 

 Informace o nové povinnosti obcí od ledna 2015 – spolupracovat s kraji při určování sítě sociálních 

služeb na území kraje, sdělovat informace o potřebách kapacity služeb pro občany obce a 

zajišťování podmínek pro uspokojování potřeb občanů obce – v červnu 2015 byl na obce 

distribuován dotazník za účelem zjištění informací o potřebách, o dotacích obcí. Vráceno bylo cca 

50% dotazníků z ORP (obec s rozšířenou působností) Šumperk. Data byla předána do Krajského 

informačního systému sociálních služeb Ol. kraje.  

 Informace Soni Kolářové o situace v NNO Fond ohrožených dětí v ČR, aktuálně se řeší převzetí 

pobočky v Zábřehu (sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi a mediace) Sdružením SOS 

dětských vesniček, za podpory Olomouckého kraje probíhají intenzivní jednání. Toto Sdružení má 

zkušenost se sociálně-aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pokud se jednání budou vyvíjet 

dobře, od 1. 1. 2016 by měla pobočka v Zábřehu přejít pod tuto organizaci.  

 Informace Kateřiny Linhartové (Středisko sociální prevence Olomouc, Rodinná poradna Šumperk)  

– k 31. 12. 2015 bude z rozhodnutí Rady Ol. kraje zrušena krizová telefonická pomoc – Linka 

důvěry Olomouc. Jinak Poradny pro rodiny v Olomouckém kraji fungují standardně, pouze 

pracoviště RP v Olomouci, ul. Žilinská bude zrušeno a přemístěno, dosud není zřejmé, kde bude 

v Olomouci jejich nové působiště. Předána byla informace o nutnosti financování posuzování osob 
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blízkých pro potřeby náhradní rodinné péče. Nelze tuto službu poskytovat bezplatně, jde o odborné 

psychologické posouzení za úhradu (buď přímo žadateli, nebo OSPOD). 

 Poděkování poskytovatelům za zasílání aktualit, které zveřejňujeme na webu města, za provádění 

aktualizace Elektronického katalogu sociálních a navazujících služeb.  

 

 

V Šumperku dne 21. 7. 2015 

Zapsala: Ing. Pavla Skálová 

 

 

 


