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Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

www.sumperk.cz 

Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 4. 10. 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

– Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 

přivítala přítomné. 

– Úvodní slovo: Ing. Skálová - představení nové ředitelky Charity Mgr. Jany Bielikové 

– Program jednání KS KPSS byl jednohlasně schválen. 

 Personální změny:  

– složení koordinační skupiny KPSS: 

KS KPSS navrhuje jako nové členy KS KPSS Mgr. J. Bieliková, ředitelku Charity Šumperk a vedoucí 

PS II paní J. Dostálovou - návrh bude předložen RM ke schválení 

– vedoucí pracovní skupiny II - osoby se zdravotním postižením   

přítomným členy KS KPSS byla jednohlasně schválena jako vedoucí PS II paní Jiřina Dostálová 

(Charita Šumperk) 

– složení pracovních skupin  

PS I - Děti, mládež a rodina  ZMĚNY  

Linhartová Kateřina, Bc. Poradna pro rodinu Mgr. Veronika Kubíčková  OVĚŘIT 

Kateřina Höhlová, DiS. uživatel  OVĚŘIT 

Mgr. Anna Muratidisová PPP OK, pracoviště Šumperk  OVĚŘIT 

Mgr. Jaroslav Ondráček DORIS Šumperk  PhDr. Petra Müllerová  

Bc. Eva Přemyslovská PONTIS Šumperk, o.p.s.  Bc. Ľubica Hanáková  

hlasování (pro-proti-zdržel se): 

PhDr. Petra Müllerová (7-0-0)  

Bc. Ľubica Hanáková  (6-0-1) 

 

PS II - Osoby se zdravotním postižením  ZMĚNY  

Ing. Marie Vychopeňová vedoucí PS Jiřina Dostálová, DiS  

hlasování (pro-proti-zdržel se): 

Jiřina Dostálová, DiS  (7-0-0)  

 

PS III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni  ZMĚNY  

Koutná Miroslava, Mgr. SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s. Čermáková Lenka, DiS  

hlasování (pro-proti-zdržel se): 

Čermáková Lenka, DiS  (7-0-0)  

 Změny v Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014 - 2018 

– na základě žádosti Charity Šumperk ze dne 5. 8. 2016 bude z KP vyjmuto opatření č. 4.4 Rozšíření 

sociálních služeb o terénní odlehčovací službu prostřednictvím Charity Šumperk cíle č. 4 Nová 

opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním.  

Posledním den poskytování služby je 28. 10. 2016. 

– Žádost č. 2-2016, opatření Zajistit odborné sociální a právní poradenství pro osoby ohrožené 

násilím z nenávisti a zvlášť zranitelným obětem v Olomouckém kraji.  

bude projednána v PS III Osoby v krizi a sociálně vyloučeni do konce října 2016 

příp. může být projednána i v ostatních PS v termínu do 31. 10. 2016 

– Dotaz Ing. Nedomové na informování odboru sociálních věcí (podání žádosti o změnu jednotek) 

v procesu KPSS města Šumperka.  
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Termín pro podání žádosti o aktualizaci jednotek u sociální služby zařazené v krajské síti 

prostřednictvím webové aplikace KISSoS je do 31. 7., k žádosti se v průběhu srpna vyjadřuje ORP 

(MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí).  

O žádosti o změnu/aktualizaci jednotek bylo město Šumperk informováno, až prostřednictvím 

webové aplikace KISSoS (po odeslání žádosti poskytovatelem do aplikace). 

o Změny v platném komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka jsou upraveny v 

dokumentu „Implementační plán KPSS města Šumperka na léta 2014- 2018“, část 2. Pravidla 

pro přijímání změn …, čl. III Změna v platném KP, odst. (1) Žádost o změny v platném 

Komunitním plánu u stávajícího cíle, poskytovatele nebo opatření – sociální služby může být 

předložena se všemi náležitostmi kdykoliv během roku, a to v elektronické podobě na e-mail 

koordinátorky KPSS 

o Dokument bude doplněn o termíny pro podání žádosti o změnu / aktualizace jednotek 

v platném komunitním plánu města Šumperka -> projednat v příslušné pracovní skupině do 

31. 5., v koordinační skupině KPSS do 30.6. 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 

– Ing. Skáloví předala informace o průběhu konzultace k podkladům za ORP Šumperk pro 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020. 

 Různé 

– Mgr. Adámek, PONTIS Šumperk, o.p.s.  

informace o realizaci služby - sociální rehabilitace, centrum Therasuit, rekonstrukce prostor - bývalá 

kavárnička pro seniory.  

Navýšení pečovatelské služby - odpolední hodiny po 18 hod. ve všední den, víkend - celý den. 

– Ing. Skálová, město Šumperk  

město uspělo s žádosti o dotaci na DZR v objektu na Lužích 

– Ing. Nedomová, Dětský klíč  

DK má naplněné kapacity služeb, zvyšování četnosti využívání služeb. Vysoký počet nových 

případů, dlouhé čekání na diagnostiku.  

IROP výzva č. 30 - žádost o dotaci, nový objekt pro Asistenční dům pro osoby s PAS (Temenice). 

– Mgr. Bieliková, Charita Šumperk  

zrušení registrace odlehčovací služby. Ošetřovatelská služba - nedostatek sestřiček. 

– D. Štefečková, Nemocnice Šumperk, a.s. 

sociální úsek - odd. nově otevřeno od 03/2016. Pozitivně hodnoceno napojení na zdravotnickou 

péči. Probíhá informování směrem k veřejnosti.  

 

 

Za koordinační skupinu KPSS, 

 

Slavěna Karkošková 

koordinátorka KPSS 

http://www.pontis.cz/deti-a-rodice/?ftresult=therasuit
http://nemocnicesumperk.cz/socialni-usek--53.html

