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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 1. 3. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání Koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KS KPSS) 

 Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 

přivítala přítomné členy a hosta a předala slovo Ing. Skálové, vedoucí odboru sociálních věcí, která 

přítomné seznámila s důvody a programem jednání. 

 Personální změny  

 koordinační skupina 

o Radě města Šumperka bude 8. 3. 2018 předložena ke schválení změna ve složení koordinační 

skupiny KS KPSS. 

 pracovní skupiny 

V souladu se statutem skupin KPSS města Šumperka, hlava II., článek IV, odst. (1) přítomní 

členové KS KPSS:  

o navrhli a schválili novou vedoucí pracovní skupiny II. Osoby se zdravotním postižením. 

V souladu se statutem skupin KPSS města Šumperka, hlava II., článek III, odst. (1) přítomní 

členové KS KPSS: 

o schválili předložené změny ve složení PS IV - Senioři a PS I - Děti, mládež a rodina. 

Vedoucí PS IV požádal o nominování nového člena do PS IV - Senioři za Charitu Šumperk. 

 Proces komunitního plánování sociálních služeb v roce 2018 

Stávající situace 

 Město Šumperk plánuje pouze na území města Šumperka, ve stávajícím Komunitním plánu 

sociálních služeb (dále jen KP) jsou zahrnuty pouze služby působící na území města a služby 

v těsné blízkosti města, které měly o zapojení do procesu KPSS zájem 

 Do některých aktivit procesu KPSS jsou zapojování také poskytovatelé soc. služeb působící mimo 

Šumperk, nebo se sídlem mimo ORP Šumperk (např. e-katalog soc. služeb, Dotační řízení obcí, 

Veletrh sociálních a návazných služeb, …) 

 Platnost stávajícího KP končí v letošním roce (Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka 

na léta 2014 - 2018), KP zahrnoval opatření pro soc. služby dle zák. č. 108/2006 Sb. a opatření 

pro služby navazující 

 Svůj dokument mají zpracovány Hanušovice (Komunitní plán sociálních služeb na Hanušovicku 

2014-2017) a Libina (Strategický plán rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb pro obec 

Libina na období 2017 - 2023) 

Proces KPSS v roce 2018 

 Časový harmonogram 

01 - 03/2018 Vyhodnocení naplňování stávajícího KP  

 v pracovních skupinách bude vyhodnocena implementační fáze: 

 úspěšnost v naplňování jednotlivých cílů a opatření 

 řízení procesu 

 komunikace s odbornou i laickou veřejností 

02 - 07/2018 Analytická fáze   

 aktualizace sítě poskytovatelů sociálních služeb  

 SWOT analýza dle cílových skupin uživatelů služeb 

 socio-demografická analýza 

 analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb  

 analýza finančních toků do sociálních služeb 



2|2 

05 - 08/2018 Tvorba opatření a Komunitního plánu 

09/2018 Schválení nového KP v zastupitelstvu města Šumperka 

 Vymezení územní působnosti nového Komunitního plánu 

o KS KPSS schválila plánovat na celém území ORP Šumperk 

 Organizační struktura 

o Zástupcům obcí ve SO ORP Šumperk bude nabídnuto členství v 5. pracovní skupině - zástupci 

obcí, která bude komunikační platformou procesu KPSS v ORP Šumperk. 

o V případě potřeby budou zástupci obcí zváni jako hosté do stávajících pracovních skupin a 

koordinační skupiny s hlasem poradním. 

 Opatření KP 

o Nový KP bude obsahovat pouze opatření pro sociální služby reg. dle zákona č. 108/2006 Sb. O  

sociálních službách, poskytovaných na území SO ORP Šumperk.  

 Setkání s veřejností 

Setkání s veřejností, Veletrh sociálních služeb město Šumperk pořádá každé 2 roky, v roce 2018 se 

veletrh uskuteční ve druhé polovině září. 

 Různé 

Vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Šumperk přítomné informovala o otevření: 

 nové služby Armády spásy, domov se zvláštním režimem, Domov Přístav Šumperk dne 19. 3. 2018  

(http://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/domov-pristav-sumperk/) 

 Alzheimercentra Zábřeh z.ú. - je desáté zařízení skupiny Alzheimercentrum, jehož provoz bude 

zahájen v květnu 2018. Budova zařízení se nachází v klidné lokalitě města Zábřeh. 

Alzheimercentrum je skupina specializovaných zařízení, tato centra se specializují na péči o klienty 

s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí. 

 

Příští jednání KS KPSS se uskuteční 17. 4. 2018 v 13:30 

 

V Šumperku dne 5.3.2018 

 

__________________________ 

Zapsala:  Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka KPSS 

http://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/domov-pristav-sumperk/
http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/zabreh/

