Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
KPSS ze dne 15. 11. 2016
Přítomni:
Hosté:
Místo:

viz prezenční listina
Mgr. Jana Bieliková – ředitelka Charity Šumperk
Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk

PROGRAM:
1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu)
Jednání koordinační skupiny zahájila vedoucí pracovní skupiny Jiřina Dostálová, která přivítala přítomné
členy a hosta.
Program jednání pracovní skupiny byl jednohlasně schválen.

2. Úvodní slovo koordinátorky projektu Bc. Karkoškové
Paní Karkošková informovala přítomné členy o personální změně na postu ředitelky Charity Šumperk,
kdy novu ředitelkou je Mgr. Jana Bieliková. V souvislosti s touto změnou schválila koordinační skupina
vedoucí pracovní skupiny II - Osoby se zdravotním postižením paní Jiřinu Dostálovou, která je také
členem koordinační skupiny - změna byla schválena usnesením RM č. 2467/16 ze dne 10. 11. 2016.
Mgr. J. Bieliková se bude jednání pracovní a koordinační skupiny účastnit jako host.
Změny v Komunitním plánu soc. služeb města Šumperka na léta 2014 – 2018 (dále jen KP):


ke dni 28. 10. 2016 bylo z KP vyjmuto opatření 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 postižením v Šumperku;



nebyla schválena žádost o zařazení nového opatření In IUSTITIA, o.p.s. do KP, která zajišťuje pomoc
osobám ohrožených násilím z nenávisti, viz příloha.



změny jednotek (navýšení / snížení kapacity) v procesu KPSS města Šumperka:
Pí. Karkošková požádala přítomné, aby změny jako je navýšení jednotek, navýšení soc. pracovníků
apod. hlásili na soc. odbor MěÚ Šumperk v souladu s Pravidly pro přijímání změn v KP:
 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
 Vzhledem k nutnosti zpracovat vyjádření OÚORP k potřebnosti sociální služby, včetně
podrobného odůvodnění, budou Pravidla pro přijímání změn doplněna o termíny pro podání
žádosti o změnu / aktualizaci jednotek v platném komunitním plánu města Šumperka, a to:
 Žádost o změny v platném Komunitním plánu u stávajícího cíle, poskytovatele nebo
opatření – sociální služby bude předložena se všemi náležitostmi v elektronické podobě na
e-mail koordinátorky KPSS a vedoucího příslušné pracovní skupiny tak, aby žádost byla
projednána v příslušné pracovní skupině do 31. 5. a v koordinační skupině KPSS do 30.6.

3. Složení pracovní skupiny
Nikdo nepodal návrh na změnu člena pracovní skupiny. Vedoucí skupiny slíbila, že zjistí u členů, kteří
se jednání neúčastnili, jestli nadále budou členy PS, nebo jestli organizace, kterou zastupují, navrhne
někoho jiného.


Bc. Staněk, poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., je dlouhodobě nemocný – i nadále chce
být členem pracovní skupiny.

4. Informace ze služeb
Paní Krejčí, Armády Spásy - informovala, jak se vyvíjí situace kolem budování Domu se zvláštním
režimem pro osoby bez přístřeší, jak je složité někam umístit jejich klienty, kteří již potřebují z důvodu
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věku nebo zdravotního postižení pečovatelskou pomoc. Nový dům by měl nabídnout až 33 míst, ale
zřejmě ani tak nepokryje poptávku.
Pan Vyskočil, Středisko rané péče - má nyní asi 180 klientů (rodin) napříč 3 kraji. Mají obavu, aby tuto
sociální službu nezařadili pod ministerstvo školství.
Paní Štefečková, nemocnice Šumperk – se podělila o své zkušenosti a problémy s osobami pečujícími
o osobu blízkou, nebo zřizovateli DCHB nebo DPS zajišťující potřebným osobám.

5. Různé
Veletrh Sociálních služeb – z důvodu nízké účasti veřejnosti se zvažuje přemístit veletrh blíže centra
(např. na tržnici pod ČS spořitelnu, na „točák“). Veletrh bude zřejmě 1x za dva roky.
Mgr. Jana Bieliková, Charita Šumperk - pozvala přítomné členy na Benefiční koncert, který se
uskutečnil v neděli 20. 11. 2016 v 17 h v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.

Členové pracovní skupiny – se dohodli na setkávání 3x ročně pokud to situace nebude vyžadovat jinak.
Další setkání by se uskutečnilo v únoru 2017.

V Šumperku dne 15. listopadu 2016
Jiřina Dostálová, DiS.
zapsala
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PŘÍLOHA:
Projednání žádosti In IUSTITIA, o.p.s. o zařazení nového opatření: „V rámci Olomouckého kraje vyhledávat
oběti násilí z nenávisti a těmto obětem poskytnout sociální a právní pomoc“ do Komunitního plánu
sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018
1) Projednání žádosti v pracovní skupině III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni:

In IUSTITIA, o.p.s.:
 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,
 financováno z prostředků MPSV a ministerstva spravedlnosti, popř. dalšími donátory,
 mají celorepublikovou působnost, ale nejsou zařazeni do krajské minimální sítě soc. služeb
Olomouckého kraje, od letošního roku jsou zařazeni v rámci olomouckého kraje do procesu
komunitního plánování statutárního města Olomouc,
 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.
 kontakt na poradnu v Olomouci - Vendula Zapletalová, 775 702 710, vendula.zapletalova@in-ius.cz
 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.
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.
2) Projednání žádosti v koordinační skupině KPSS:
 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.
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