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  ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny I - Děti, mládež a rodina    

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

Dne:  26. 3. 2018 

 

P R O G R A M  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny I - Děti, mládež a rodina, která přivítala přítomné členy 

pracovní skupiny a hosty. 

 Informace k procesu komunitního plánování pro rok 2018  

Stávající situace 

Město Šumperk doposud plánovalo sociální služby 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 Šumperka (Vikýřovice, Sobotín). Do některých aktivit procesu KPSS jsou 

zapojování také poskytovatelé soc. služeb působící mimo Šumperk, nebo se sídlem mimo území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (dále jen SO ORP Šumperk), např. e-katalog 

soc. služeb, Dotační řízení obcí, Veletrh sociálních a návazných služeb, … 

Organizační struktura - 4 pracovní skupiny a koordinační skupina. 

Proces KPSS v roce 2018 

 Územní působnost: koordinační skupina KPSS na svém jednání dne 1. 3. 2018 jednohlasně schválila 

realizovat proces komunitního plánování sociálních služeb na celém území SO ORP Šumperk. 

 Organizační struktura: aktualizace složení stávajících pracovních skupin vzhledem k plánování na 

celém území SO ORP Šumperk, vznik nové pracovní skupiny V - zástupci obcí, která by měla sloužit 

především jako komunikační platforma mezi obcemi a poskytovateli služeb. Obce na území SO ORP 

Šumperk byly osloveny s nabídkou zapojení se do procesu KPSS. 

 Časový harmonogram 

01 - 03/2018 Vyhodnocení naplňování stávajícího KP 

02 - 07/2018 Analytická fáze (SWOT analýza dle cílových skupin uživatelů služeb, socio-

 demografická analýza, analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, 

 analýza finančních toků do sociálních služeb) 

05 - 08/2018 Tvorba opatření Komunitního polánu a zpracování Komunitního plánu 

09/2018 Schválení nového KP v Zastupitelstvu města Šumperka 

 Setkání s veřejností (Veletrh sociálních služeb) - druhá polovina září 2018. 

Personální změny ve složení PS I Děti, mládež a rodina  

Přítomní členové pracovní skupiny projednali změny ve složení pracovní skupiny I - Děti, mládež a 

rodina. Navrhli ke schválení v KS KPSS: 

1) nové členy pracovní skupiny: zástupce Společnost Podané ruce, o.p.s. (NZDM Hanušovice) a 

Společně-Jekhetane, o.p.s. (SAS) 

2) stávající členové, kteří budou na jednání PS zváni jako hosté: ředitelka SVČ Doris 

3) ukončení členství v pracovní skupině: zástupce Dětský klíč Šumperk, o.p.s.  

Nové složení PS I bude předloženo ke schválení koordinační skupině na jednání dne 17. 4. 2018. 



KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO  

2|2 

 Různé  

Společnost Podané ruce, o.p.s.  

 Byla představena nová sociální služba, která je od 1. 1. 2018 poskytována na území města 

Hanušovice - NZDM. Registrace služby je prozatím terénní formou, neboť se nepodařilo najít vhodné 

prostory pro poskytování ambulantní služby. V současné době probíhá hledání vhodných prostor 

(alespoň zázemí pro pracovníky služby), v rámci služby probíhá vyhledávání a oslovování cílové 

skupiny, poradenství, doučování, informování o nové službě nejen cílovou skupinu, ale také rodiče, 

budou probíhat volnočasové aktivity. 

Cílová skupina: 9 - 26 let, do 21 let budou moct navštěvovat klub. 

Provozní doba terénní formy služby: po - pá, 13:00 - 17:00. 

 Přítomní byli seznámeni s realizovaným projektem Replay, který je zaměřen na problémy týkající se 

zaměstnanosti mladých lidí - osvojení kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce formou 

hry, např. sepsání životopisu, zkouška pohovoru, pořádání turnaje atd., poradenství zaměřené na 

pracovní a finanční gramotnost. 

V rámci projektu bude vytvořeno tréninkové pracovní místo v  NZDM.  

 V plánu jsou dva projekty v rámci MAS - volnočasové aktivity navazující na NZDM. 

Společně - Jekhetane, o.p.s. 

 Na území SO ORP Šumperk poskytují 3 sociální služby - odborné soc. poradenství, terénní programy 

a SAS. Budou žádat o navýšení prac. úvazků pro TP a SAS (od 2019), potřebnost je podložena 

závěrečnou zprávou Mobilního týmu ČvT. 

 SAS - změna cílové skupiny: rodina s alespoň jedním dítětem, kt. plní povinnou školní docházku. 

Dříve byla rodina s dítětem do 15 let, objevují se zájemci o službu, rodiny, se staršími dětmi (15+), 

které chtějí dokončit školní docházku. 

Středisko sociální prevence OK, Poradna pro rodinu Šumperk  

 Na území SO ORP Šumperk poskytují 2 sociální služby - odborné soc. poradenství a intervenční 

centra. Pro stávajíc klienty je 3-4 týdenní objednací systém. 

 Žádost o navýšení úvazku psychologa, nyní je psycholog na jeden celý úvazek + 0,3 úvazku (po a út).  

 Intervenční centrum má psychologa pro celý OK na 0,5 úvazku, dochází k nárůstu počtu klientek, 

více klientek je také nízkoprahových a seniorského věku. 

 0,5 úvazku na doprovázení pěstounských rodin (st-pá). 

 Pátky jsou vyčleněny pro administrativní práci, kde je „prostor“ pro akutní situaci (děti jsou 

odkazovány do DC Ostrůvek).  

SOS Kompas Zábřeh 

 Soc. služba SAS pro rodiny s dětmi - 3 sociální pracovnice (14 případů/1 soc. pracovnice) 

 Mediace pro klienty z celého okresu Šumperk (ORP Šumperk, ORP Zábřeh, ORP Mohelnice), všechny 

pracovnice SOS Kompas Zábřeh jsou mediátorky. Max. 2 mediace/týden/mediátorka. 

 Od 01/2018 doprovázení pěstounských rodin na DPP. 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum OK, Šumperk  

 Nová vedoucí pracoviště a od 01/2018 nový oblastní metodik prevence.  

PONTIS Šumperk, o.p.s. 

 NZDM RACHOT - nový tým cca 2 roky, snížení kapacity na 20 klientů, bude zřízena kontaktní 

místnost pro klienty. 

 

V Šumperku 28. 3. 2018 

 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková   Ing. Pavla Skálová 

   vedoucí pracovní skupiny 

 

http://ies.podaneruce.cz/grants-and-projects/replay/

