
ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni,    

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Místo jednání: CSS AS v Šumperku, Vikýřovická 1495, Šumperk 

Dne:  9. 4. 2018 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu)  

Jednání pracovní skupiny zahájil vedoucí pracovní skupiny, přivítal přítomné členy a hosty. Program 

jednání pracovní skupiny byl jednohlasně schválen.  

 Revize složení členů pracovní skupiny  

Vedoucí skupiny informoval přítomné o stávajících členech pracovní skupiny a oznámil ukončení 

činnosti dvou členů. 

 Informace k dalšímu pokračování práce pracovních skupin v nadcházejícím období  

V letošním roce končí platnost stávajícího KP za město Šumperk. Nový dokument KP bude zahrnovat 

celé ORP Šumperk. Nový dokument KP bude zahrnovat opatření pouze registrované soc. služby v ORP 

Šumperk.  

Jedná se o vzniku 5. skupiny KP, a to v případě zájmu zastoupení jednotlivých obcí ORP Šumperk. 

Schválení nového KP - ZM Šumperk, termín: září 2018 

Řešení tvorby nového KP: přímé aktivity dotýkající se jednotlivých pracovních skupin 

– SWOT analýza celková, která bude vycházet z prac. skupin dle cílových skupin 

– návrhy opatření pro stávající služby, které vzejdou z prac. skpin 

Setkání s veřejností (září); Den soc. služeb (12.- 18. 10. 2018) – prostor – naproti České spořitelny 

 Informace o doručených žádostech o členství v pracovní skupině a jejich projednání  

Návrhy oslovených nových členů (hostů): 

– vedoucí služby Dům na půli cesty Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 

nemá zájem být členem pracovní skupiny z důvodu časového vytížení a velké vzdálenosti (pracuje v 

Olomouci). Uvítá zasílání pozvánek, zápisů z jednání pro udržení rámcového přehledu. Je možné s 

ní počítat v případě potřeby jako s hostem, stejně tak by ráda někdy tohoto statutu využila ona 

sama. 

– vedoucí K-centra spol. PONTIS Šumperk  

žádost o členství v pracovní skupině III. 

– zástupce Společnosti Podané ruce 

Společnost Podané Ruce nemá v Šumperku svou provozovnu, aktivně působí na území ORP. Bylo 

navrženo mít tuto organizaci v pracovní skupině se statusem řádného člena se sílou jednoho hlasu. 

Pro pružný přenos informací bylo navrženo, aby druhý navržený(á) byl pravidelně účasten setkání 

PS jako host. 

Hlasování – jednohlasně odhlasováno – pověřen vedoucí PS výstup postoupit na jednání KS KPSS, 

které proběhne dne 17.4.2018. 

Návrhy pracovní skupiny k novému členství 

– Charita Šumperk (z důvodu zastoupení krizové pomoci lidem v nouzi a koordinace v rámci 

programu Potravinové banky) 

– Úřad práce – odd. Hmotná nouze (zda mají zájem o pozici členství, popř. hostů z důvodu pozice 

HmN, která rozhoduje o dávkách pomoci osobám v krizi)) David osloví 



– Hanušovice – město (aktivně řeší situaci občanů, osoby v krizi Oslovit v případě, že nebude 

vytvořena 

ÚKOL:  David Jersák 

Oslovit:  zástupce HmN , Charity Šumperk a město Hanušovice (sociální pracovník) 

 Předání informací o průběhu poskytování soc. služeb  

Přítomni členové se vzájemně informovali o novinkách v poskytovaných službách 

Za Armádu spásy byla předána informace o otevření nové služby Domov přístav – Domov se zvláštním 

režimem 

Proběhla vzájemná diskuze o spolupráci a součinnosti s Úřadem práce odd. Hmotné nouze 

 Informace k působení Potravinové banky Olomouc – možnosti odběru  

David Jersák jako člen představenstva PB Olomouc, informoval přítomné členy o fungování PB Olomouc 

a jejího meziskladu v Šumperku. AS i Pontis s PB pravidelně spolupracují na odběru komodit z 

programu POMPO II nebo přímo od supermarketů. Odb. soc. věcí města Šumperka vydává potvrzení pro 

potřebné osoby k vyzvednutí balíčků pro Armádu spásy nebo Charitu Šumperk. 

 Různé  

Proběhla diskuse na téma: Setkání s veřejností (září); Den soc. služeb (12.- 18. 10. 2018)  

a) místo (prostory)  

b) termín (čas)  

c) účinkující (známé osobnosti)  

d) možnost spojit s Dny soc. služeb (Dny otevřených dveří)  

c) propagovat činnosti, které zajímají veřejnost  

Informace o ukončení poskytování služby Vincentinum: ve Vikýřovicích – rekonstruováno, vyhlášeno VŘ 

na vedoucí pozice na službu. 

 

 

 

V Šumperku dne 9. dubna 2018 

Zapsala: Bc. A. Krejčí 

____________________________ 

Schválil: Jersák David 


