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ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny I – Děti, mládež a rodina    
 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí  

Dne:  14. 6. 2022 v 8:00 h 

P R O G R A M :  

➢ Zahájení jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny zahájila jednání pracovní skupiny a přítomné seznámila s programem 

jednání.  

➢ Projednání a schválení navržených opatření pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny okomentovala navržená opatření v návrhové části komunitního 

plánu, ze strany členů k opatřením nebyly připomínky. Pouze u SWOT analýzy došlo k drobné 

korekci ve „slabých stránkách“, kdy se nedostatečné pokrytí ORP Šumperk SASRD vyskytovalo 

dvakrát. 

Definice cílové skupiny byla okomentována a ponechána stejně pro stávající komunitní plán  

jako v minulých výstupech.  

Dodatečně po jednání PS bylo doručeno doplnění opatření SOS Dětských vesniček – Kompas 

Zábřeh o zvýšení úvazků z přímé péči již od roku 2023 ze 4 na 5, z původně plánovaného 

navýšení od roku 2025, do návrhové části „plánu“ bude zapracováno.  

Dále byla diskutována potřeba ze strany města Hanušovice, kdy chtěli rozšířit věkovou skupinu 

sociální služby NZDM v Hanušovicích, zástupkyně organizace Podané ruce vysvětlila specifika 

cílové skupiny, požadavku města není možné vyhovět, toto potvrdil i zástupce NZDM Rachot, 

že děti kolem 5-6 let nejsou možnou cílovou skupinou pro NZDM. Zástupcům města to již bylo 

vysvětleno. Členové doporučují zapojit školu. 

➢ Různé  

Členové pracovní skupiny diskutovali o nedostatečném zajištění odborné lékařské péče 

v oblasti pedopsychiatrie a psychologie. Zejména z pohledu SPOD není dostatečný prostor pro 

včasnou krizovou intervenci, v odborných kruzích padl názor, že by se všichni sociální 

pracovníci OSPODu měli stát „krizovými interventy“, což předpokládá další výcviky. Při 

současné personální situaci na OSPODech v celé republice, je tato vize naprosto nereálná. 

Dále byla pracovní skupina informována Mgr. Prejdovou, že od září 2022 budou na všech 

školách zřízeny úvazky speciálního pedagoga x sociálního pracovníka x psychologa. Jde o 

podporu MŠMT na zřízení těchto pracovních pozic.  

Informace o aktivitě – dne 14. 9. 2022 od 15:00 – do 18:00 hod se v místní knihovně 

uskuteční DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ, který organizačně zajišťuje odbor SOC, oddělení sociálně-

právní ochrany dětí a prevence. Jedná se o setkání odborné veřejnosti a pěstouny za účelem 

propagace náhradního rodičovství. Tímto jsou předběžně všichni členové PS zváni. 

 

V Šumperku 14.6.2022 

Zapsala: Ing. Pavla Skálová, vedoucí pracovní skupiny

 


