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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 9. 11. 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. 

Program jednání KS KPSS byl jednohlasně schválen. 

2) Projednání žádosti č. 01– 2015 o zařazení nové služby do Komunitního plánu 

 Žádost byla členům KS KPSS zaslána na e-mail dne 26. 2. 2015, předkladateli žádosti bylo 

doporučeno postupovat v souladu s Pravidly pro přijímání změn v Komunitním plánu sociálních 

služeb města Šumperka, a žádost nejprve projednat v příslušné pracovní skupině:  

 pracovní skupina II – Osoby se zdravotním postižením na svém jednání dne 30. 10. 2015 

návrh o zařazení nového opatření do KP projednala a doporučila zařazení odlehčovací služby 

Charity Šumperk do Komunitního plánu Města Šumperka 

 Ing. Vychopeňová, předkladatel žádosti:  

 přítomné seznámila s žádostí a odůvodnila potřebnost zařazení nové služby do Komunitního 

plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014 - 2018 

 zodpověděla dotazy přítomných členů KS KPSS 

 hlasování 

 žádost o zařazení nového opatření do Komunitního plánu byla schválena většinou všech členů 

koordinační skupiny KPSS 

 žádost o zařazení nového opatření do KP bude radě města předložena do 31. 12. 2015 

3) Různé 

 Členové KS KPSS předali informace o službách, rozvojových plánech a aktivitách svých organizací 

 Ing. Pavla Skálová  

 informace o změnách ve Fondu ohrožených dětí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(SAS) -> od 1. 10. 2015 je služba SAS poskytována organizací Sdružení SOS dětských vesniček 

 Dotační řízení obcí: bude probíhat do 31. 1. 2016 

 Končí platnost průkazek ZTP - spousta osob si ještě nepožádala o výměnu 

 Pracovní skupiny I a IV 

 vedoucí PS I a vedoucí PS IV členy KS KPSS seznámili s žádostí Bc. Anety Svozilové, DiS., 

vedoucí dobrovolnického centra Maltézské pomoci v Šumperku s žádostí o zapojení do 

procesu KPSS jako hosta v pracovních skupinách Děti, mládež a rodina a Senioři. 

 David Jersák  

 novou ředitelkou Centra sociálních služeb Armády spásy v ČR je paní Alena Krejčí, DiS 

 

   

 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková 

  koordinátorka procesu KPSS 


