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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 14. 11. 2016  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 

přivítala přítomné členy a hosta, 

 Program jednání KS KPSS byl jednohlasně schválen. 

 

 Personální změny  

 složení koordinační skupiny KPSS:  

o složení KS KPSS bylo schváleno usnesením RM č. 2467/16 ze dne 10. 11. 2016: 

 nový člen Jiřina Dostálová, DiS. k 1. 11. 2016 

 složení pracovní skupiny Děti, mládež a rodina:  

o změny ve složení pracovní skupiny Děti, mládež a rodina vzhledem k personálním změnám  

v organizacích, jejíž zástupci jsou členy pracovní skupiny:  

PS I - Děti, mládež a rodina  ZMĚNY 

Mgr. Anna Muratidisová PPP OK, pracoviště Šumperk Mgr. Hana Prejdová 

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

hlasování (pro-proti-zdržel se): 

Mgr. Hana Prejdová (6-0-0)  

Mgr. Veronika Kubíčková (6-0-0) 

 

 Projednání žádosti In IUSTITIA, o.p.s. o zařazení nového opatření do Komunitního plánu 

David Jersák, vedoucí pracovní skupiny III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni: 

 seznámil přítomné členy a hosta KS KPSS s výstupy z projednání žádosti In IUSTITIA, o.p.s. v PS III: 

o poskytuje sociální a právní poradenství, doprovázení klientů na jednání k soudu, na úřady, 

pomoc při žádostech o peněžitou pomoc, zastupování obětí násilí před soudem, zprostředkování 

psychologické pomoci, 

o financováno z prostředků MPSV a ministerstva spravedlnosti, popř. dalšími donátory, 

o mají celorepublikovou působnost, ale nejsou zařazeni do krajské minimální sítě soc. služeb 

Olomouckého kraje, 

o od letošního roku jsou zařazeni v rámci olomouckého kraje do procesu komunitního plánování 

statutárního města Olomouc, 

o In JUSTITIA, o.p.s. má v současnosti zázemí v Olomouci a vyjíždí za klienty v rámci terénního 

programu. Organizace neplánuje v Šumperku otevřít svou pobočku, potřebnost v rámci spádové 

oblasti Šumperska těchto služeb je v současnosti velmi ojedinělou záležitostí. 

 možnosti zapojení do komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka: 

o např. přednášková činnost, aby se dostali do povědomí (přednášková činnost pro jejich cílovou 

skupinu je bezplatná), 

o zapojení do informačních a návazných aktivit procesu KPSS města Šumperka, 

o poskytování poradenství pro klienty jiných poskytovatelů soc. služeb – na vyžádání, 

o představení činnosti kolegům z jiných organizací popř. pracovníkům příslušných odborů města. 
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 Doporučení pracovní skupiny III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

USNESENÍ PS III  

„Jako pracovní skupina doporučujeme místním poskytovatelům spolupráci v rámci potřeb 

uživatelů s In IUSTITIA, o.p.s. na bázi individuální spolupráce. Nedoporučujeme vytvořit nové 

opatření v rámci komunitního plánování pro tento segment“ 

Hlasování 6 - 0 - 0 (pro - proti - zdržel se). Toto usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů 

pracovní skupiny. 

 Diskuse koordinační skupiny k žádosti In IUSTITIA, o.p.s. o zařazení nového opatření do KP: 

o koordinační skupina se ztotožnila s názory a závěrem pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni. Doporučuje poskytovatelům služeb udržovat s In JUSTITIA, o.p.s. funkční kontakt, je 

prospěšné jejich práci resp. pomoc nabízet, zapojit organizaci do informačních a návazných 

aktivit v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku. 

Usnesení KS KPSS:  

„Koordinační skupina neschvaluje vytvořit v Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka 

na léta 2014 - 2018 nové opatření: V  rámci Olomouckého kraje vyhledávat oběti násilí 

z nenávisti a těmto obětem poskytnout sociální a právní pomoc.“ 

hlasování (pro - proti - zdržel se) 

6 - 0 - 0  

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů koordinační skupiny. 

 

 Různé 

 Mgr. Jana Bieliková, Charita Šumperk  

pozvánka na Benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 20. 11. 2016 v 17 h v klášterním 

kostele Zvěstování Panny Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt potravinové a hygienické pomoci FEAD 

o pomoc je poskytována osobám, které žijí v ohrožení chudobou a jejichž příjem nestačí na pokrytí 

základních nejdůležitějších potřeb. Jedná se například o jednotlivce v obtížné finanční nebo 

sociální situaci (lidé bez domova, ohrožené ztrátou domova), o nízkopříjmové rodiny, rodiny  

s větším počtem dětí, neúplné rodiny, seniory s nízkým důchodem, lidi žijící v azylovém domě či 

na ubytovně apod. 
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o pomoc je poskytována ve formě potravinových a hygienických balíčků. 

 David Jersák, Armáda spásy  

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. (dále PBOK) 

o Koncem roku 2015 byl založen spolek – PBOK, byla založena těmito zakládajícími subjekty: 

Armáda spásy, Člověk v tísni (pobočka Olomouc), Charita Olomouc, Arcidiecézní charita, 

o První polovina roku 2016 byla využita na pořízení a přípravu vhodných skladovacích prostor  

v Olomouci. V polovině roku byly formálně převzaty závazky Potravinové banky Ostrava, která do 

té doby v Olomouckém kraji působila a současně se PBOK zapojila do projektu OP PMP, jehož 

nositelem, resp. realizátorem je MPSV. Kromě toho byla podniknuta další jednání s obchodními 

řetězci a několika vybranými lokálními producenty – prvovýrobci potravin, 

o Kromě těchto dvou zdrojů se PBOK zapojuje do realizace potravinových sbírek, a to včetně 

národní potravinové sbírky, 

o Z důvodu geografického rozložení Olomouckého kraje a zvýšení dostupnosti této pomoci 

v regionu bude „mezisklad“ v prostorách Armády spásy Šumperk. 

Podmínky projektu OP PMP: 

 V rámci toho projektu lze získat přes PBOK nejen potraviny, ale také např. čisticí prostředky, 

vybavení kuchyně – vařečky, příbory, oblečení atd., 

 Projekt OP PMP musí být personálně zajištěn mimo sociální službu – musí být s takovým 

zaměstnancem uzavřena např. DPP, 

 Obecně lze říci, že tato pomoc není výhradně určena uživatelům konkrétních soc. služeb. 

Bližší informace jsou k dispozici v přiložené prezentaci, 

 Je nutná evidence vydaného materiálu – pomoci, jsou sledovány i další informace ve smyslu 

cílové skupina z důvodu statistického vyhodnocení, 

 Zájemci o spolupráci s potravinovou bankou se mohou obrátit na její kancelář  

a pracovníky: 

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s. 

Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc 

Bankovní spojení FIO BANKA Olomouc – 2000 931 226 / 2010 

E-mail: info@pbolomouc.cz  

Předseda: Petr Prinz 739 054 463 

Anna Calábková 734 763 680 

Alžběta Kučerová 731 626 087 

Více na: http://www.potravinovabanka.cz/pb-v-olomouckem-kraji-z-s/  

 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková 

 koordinátorka KPSS 

18.11.2016 
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