
 

 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO  

 

1|2 

  ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny II - Osoby se zdravotním postižením    

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Charita Šumperk, Jeremenkova 7 

Dne:  27. 3. 2018 

 

P R O G R A M  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny II Osoby se zdravotním postižením, která přivítala přítomné 

členy pracovní skupiny a hosty, a seznámila je s programem pracovních setkání. 

 Představení nové vedoucí pracovní skupiny  

Vzhledem k personálním změnám v Charitě Šumperk, schválila dne 1. 3. 2018 koordinační skupina 

KPSS vedoucí pracovní skupiny II ředitelku Charity.  

 Aktualizace kontaktů pracovní skupiny, informace ze služeb  

Personální změny ve složení PS II - Osoby se zdravotním postižením   

Přítomní členové pracovní skupiny projednali změny ve složení pracovní skupiny II - Osoby se 

zdravotním postižením. Navrhli ke schválení v KS KPSS: 

1) Nové členy pracovní skupiny II: zástupci - Domova Paprsek Olšany; Armády spásy, CCS; SONS a 

Vincentina Šternberk. 

2) Stávající členy, kteří budou na jednání PS zváni jako hosté. 

3) Ukončení členství v pracovní skupině zástupce Armády spásy, CCS; Vincentinum Šternberk a 

Střediska rané péče SPRP Olomouc. 

Složení PS bude předloženo ke schválení koordinační skupině na jednání dne 17. 4. 2018. 

Informace ze služeb 

PONTIS Šumperk, o.p.s. 

 poskytuje 10 sociálních služeb. Zavádění a rozvoj nově vzniklé služby sociální rehabilitace + 

fakultativní terapie Therasuit (21 000 Kč/3týdny). Klienti jsou z celého OK, i mimo OK, 

 nárůst poptávky po pečovatelské službě. 

Armáda spásy 

 k 19. 3. 2018 byla otevřena nová služba DZR - Domov PŘÍSTAV, kapacita 34 lůžek. V současné době 

je podáno cca 50 žádostí, zatím byli do služby přijati 4 klienti, plná kapacita by měla být naplněna do 

konce května 2018. 

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. 

 V rámci projektu "Transformace" byly v Šumperku zrekonstruované dvě budovy. Od 1. 7. 2014 bylo 

zahájeno poskytování sociálních služeb, na ul. Revoluční chráněné bydlení pro 6 uživatelů, na 

Masarykově nám. domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 uživatelů (2x6 uživatelů).  

 Od 1. 1. 2015 bylo sloučeno Vincentinum Šternberk a Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, 

p. o., s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy přecházejí na Vincentinum Šternberk jako 

nástupnickou organizaci. Ve Vikýřovicích byly poskytovány dvě sociální služby, týdenní a denní 

stacionář. 

– Od 1. 1. 2018 ukončila sociální služba Denní stacionář Vincentinum Vikýřovice svoji činnost, 

– Týdenní stacionář Vincentinum Vikýřovice - od 1. 1. 2018 je tato služba poskytována na 

pracovištích v Šumperku na Masarykově nám. 10 a ve Šternberku na Sadové 7. Jedná se o 

dočasná místa poskytování této sociální služby z důvodu kompletní rekonstrukce areálu ve 

Vikýřovicích. 
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 Další služby: 

– Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: 2 domácnosti, 

– Domovy se zvláštním režimem Vincentinum ve Šternberku: 2 domácnosti pro celkem 12 uživatelů, 

– Domovy se zvláštním režimem Vincentinum v Lužici: 1 domácnost, 

– Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum v Uničově: na Olomoucké a Gymnazijní 

ulici, v obou objektech jsou dohromady 4 domácnosti a v každé z nich žije 6 uživatelů sociální 

služby. 

TyfloCentrum Šumperk  

 2 sociální služby, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální rehabilitace, 

 zaměstnávání osob se zrakovým postižením v sociální firmě Ergones a v regionálním středisku, 

 cílová skupina je 15+, o služby mají zájem také osoby mladší 15 let -> budou žádat o snížení věkové 

hranice. 

Charita Šumperk  

 2 sociální služby, osobní asistence a pečovatelská služba,  

 domácí zdravotní péče, paliativní péče - rozvoj a podpora této služby, potravinová pomoc - výborná 

spolupráce s ÚP i AS, 

 spolupráce s Dětským klíčem - 1x měsíčně probíhají aktivity v prostorách Charity, 

 Duchovní služby - v Charitě Šumperk pracuje pastorační asistentka, která pomáhá uživatelům a 

jejich rodinám v různých životních situacích, poskytuje jim podporu, navštěvuje je v nemocnici apod., 

 Svépomocná skupina pro pečující a Společenství vdov - 1x za měsíc. 

 Informace k novému procesu komunitního plánování  

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. 

 

 

V Šumperku 29. 3. 2018 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková   Mgr. Jana Bieliková 

   vedoucí pracovní skupiny 

 


