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  ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny IV - Senioři    

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68, Šumperk  

Dne:  21. 3. 2018 

P R O G R A M  

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu)   

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny IV - Senioři, který přivítal přítomné členy pracovní skupiny a 

hosty, a seznámil je s programem. 

 Návrh na doplnění pracovní skupiny  

Přítomní členové pracovní skupiny projednali změny ve složení pracovní skupiny IV - Senioři. Navrhli ke 

schválení v KS KPSS: 

 nové členy pracovní skupiny: zástupce Charity Šumperk, Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně a 

Armády Spásy, CCS Šumperk 

 ukončení členství v pracovní skupině 

Návrh složení PS IV bude předložen ke schválení koordinační skupině na jednání dne 17. 4. 2018. 

 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 12. 4. 2018 

 

   Mgr. Miroslav Adámek 

   vedoucí pracovní skupiny 

 


