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Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS 

v Šumperku dne 17.03.2016 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk 

 

PROGRAM: 

 Zahájení a schválení resp. doplnění programu  

 Revize složení členů pracovní skupiny a kontrola kontaktů 

 Zhodnocení současné situace rozsahu poskytovaných soc. služeb pro osoby v krizi a sociálně 

vyloučené z pohledu poskytovatelů soc. služeb.  

 Informace o případných plánovaných změnách z úrovně jednotlivých poskytovatelů soc. služeb – 

pokud jsou pro další období plánovány. 

 Různé 

 

 Zahájení a schválení resp. doplnění programu  

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání a vyzval členy k 

případnému doplnění zejména do bodu „Různé“. Program byl schválen viz. výše – souhlas vyjádřen 

hlasováním přítomných. 

 

 Revize složení členů pracovní skupiny a kontrola kontaktů 

Proběhla revize aktivního členství členů pracovní skupiny a byly aktualizovány kontakty na základě 

organizačních změn, které v mezidobí byly realizovány v rámci zastoupených organizací.  

Bližší podrobnosti v příloze.  

Výstup: v rámci pracovní skupiny došlo k ukončení členství členkou skupiny PS Osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni Mgr. Hostýnkovou (Koutnou), která je v současnosti na mateřské dovolené. Jednání 

pracovní skupiny se účastnila vedoucí pobočky SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Lenka 

Čermáková, DiS. V pozici „hosta“. V rámci jednání byl jednomyslně přítomnými členy 

odsouhlasen návrh, aby byla nominována na člena pracovní skupiny z titulu své pozice a 

potřeby zachování původního rozsahu pracovní skupiny jako celku.  

Na základě tohoto rozhodnutí členů je pověřen vedoucí PS D. Jersák, aby požádal v rámci nejbližšího 

jednání koordinační skupinu dle platných pravidel o změnu, resp. doplnění člena do pracovní skupiny 

III. „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“. 

 

 Zhodnocení současné situace rozsahu poskytovaných soc. služeb pro osoby v krizi a sociálně 

vyloučené z pohledu poskytovatelů soc. služeb a informace o případných plánovaných změnách 

z úrovně jednotlivých poskytovatelů soc. služeb – pokud jsou pro další období plánovány. 

Armáda spásy, centrum soc. služeb 

V rámci vzájemné výměny informací zástupce Armády spásy informoval o zahájení procesu, který má za 

cíl vznik nové soc. služby DZR (dům se zvláštním režimem) určeným pro osoby bez přístřeší. Záměr 

zřídit takovou službu je popsán v dokumentech „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Olomouckém kraji“, a taktéž v „Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperk“. 

Byla podána žádost o vstup služby do minimální sítě soc. služeb v Olomouckém kraji od roku 2017. 

Rovněž byl městem podán projekt do programu národních zdrojů MPSV, z něhož by byla financována 

rekonstrukce objektu bývalé školy v areálu na Lužích (Vikýřovická 1495, Šumperk), který je v současné 

době v technicky špatném stavu slouží jako skladový prostor prostředků humanitárního skladu a 

současně jsou v něm situovány dílny údržby areálu.  

PONTIS:  

V současnosti je řada „vařičů“ a dealerů ve výkonu trestu, situace v oblasti drogové problematiky ve 

stabilizovaná. Proto se v tomto období pracovníci více věnují korespondenční práci a návštěvám klientů 
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ve vazební věznici popř. dalších detenčních zařízeních a při těchto kontaktech je motivují k pokračování 

do léčby resp. v léčbě. 

Kontaktní centrum převzalo práci v terénu, dříve činnost realizovaná organizací „Podané ruce“ v rovině 

prevence drogových závislostí. Je pravidelně realizován sběr potenciálně infekčního materiálu (jehly, 

injekční stříkačky ve vytipovaných lokalitách). Ostatní organizace byly vyzvány, pokud by v rámci své 

činnosti shledali nějakou lokalitu takto významněji postiženou (potenciálně infekčním materiálem), aby 

informovaly pracovníky kontaktního centra. 

V rámci práce v kontaktním centru pociťují absenci resp. potřebu dobrého psychologa resp. psychiatra. 

V současné době je pro uživatele, jejichž zdravotní stav a sociální situace jsou aktuálně či výhledově 

ohroženy problematikou užívání návykových látek včetně nelátkových závislostí, na kvalitní úrovni 

dostupná – adiktologická služba / ambulance v Olomouci, což není pro všechny potřebné vždy 

dostupné. 

PMS  

Pracoviště je personálně stabilizováno. Byla ukončena činnost poradny obětí trestných činů. 

V současnosti probíhá příprava projektu, který bude pokračovat v obdobné činnosti. Pro potřeby 

projektu je plánováno s přípravou výběrové řízení na dodavatele zakázky. 

Obdobně ve věci „Domácí vězení a monitoringu“ (monitoring je zajišťován pomocí náramků s možností 

sledování pohybu přes lokalizační systémy na bázi GPS) proběhne výběrové řízení na dodavatele). 

Předpokladem je, že se může tento režim rozjet v roce 2017 – bude-li VŘ úspěšné. 

Diakonie ČCE: Jeseník a Olomouc – dům na půli cesty. 

Kapacita v rámci měst jsou 3 uživatelé v Jeseníku a 9 uživatelů v Olomouci. V rámci dalšího období se 

předpokládá navýšení kapacity v Jeseníku. Od dubna 2016 bude služba pravděpodobně financována 

ze zdrojů IPOKu (byla zpracována do výzvy k veřejné zakázce nabídka). 

PONTIS: 

Společnost PONTIS byla úspěšná při získání financí z NROS, veřejné sbírky „Pomozte dětem“. Z těchto 

prostředku je plánováno spuštění nové služby, „sociální rehabilitace“ cca v první polovině roku 2016. 

Služba bude zaměřena na intenzivní a individuální nácvik sociálních schopností a dovedností v 4 

týdenním cyklu, tak aby se zlepšila samostatnost a soběstačnost osob s pohybovým postižením a mohli 

se zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a společnosti. Uživatelé služby budou moci 

využít nadstandartní terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení ve speciálních oblecích, 

díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí vzorce 

nové, které umožňují lepší pohyb. 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. 

Nadále funguje na Hanušovicku – terénní program občanského poradenství (zaměřeno zejména na 

témata: dluhová problematika). Při šetření bylo zjištěno, že na Šumpersku je průměrná cena za 

komerčně připravované návrhy resp. zpracování návrhu o oddlužení cca 10 tis. Kč.  

Společně-Jeketane využívá pro své klienty i možnosti podpory potravinové pomoci dětem v hmotné 

nouzi - Obědy do škol – tedy možnost využít školního stravování pro děti ze sociálně slabých rodin. 

Tato pomoc se však v řadě případů potýká s dalšími negativními jevy působící jinou formu vyloučení 

takto podpořených dětí z jejich kolektivu v rámci školy. S těmito dopady dál pracují soc. pracovnice 

terénního programu ve snaze je minimalizovat. 

 

 

Zapsal a Schválil:  David Jersák, vedoucí PS   

 

 

 

 

…………………………………………..……… 

vedoucí pracovní skupiny III. KPSS 

V Šumperku dne 4.4.2016 


