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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:  20. 6. 2018 

P R O G R A M  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny I - Děti, mládež a rodina Ing. Pavla Skálová, která přivítala 

přítomné členy pracovní skupiny. 

 Popis cílové skupiny děti, mládež, rodina  

Popis cílové skupiny z Komunitního plánu soc. služeb města Šumperka na léta 2014-2018: 

„Členové pracovní skupiny pracující s dětmi a celými rodinnými systémy ve městě se shodli 

zahrnout do cílové skupiny všechny dětí předškolního, školního věku a mládež do 26 let. Jde o 

rozmanitou skupinu zahrnující všechny rodiny s dětmi žijícími v Šumperku, včetně dětí žijících 

mimo rodinu.“ 

Návrh popisu cílové skupiny: 

Cílová skupina je vymezena rodinou s dětmi předškolního, školního věku a mládeží do 26 let žijící na 

území Šumperska, v níž nežije člen se zdravotním handicapem, která potřebuje podporu v zachování 

svých základních funkcí. 

 

Připomínky návrhu zasílejte na e-mail pavla.skalova@sumperk.cz do: 24. 8. 2018 

 Zhodnocení SWOT analýzy  

Vedoucí pracovní skupiny přítomné seznámila s doručenými připomínkami ke SWOT analýze a 

vypořádáním se s připomínkami. Do SWOT analýzy byly zapracovány také připomínky a podněty za 

Hanušovicko. 

Nová připomínka: do slabých stránek - nedostatek psychologů, psychiatrů – bude zapracována. 

 Různé 

 Informace z jednání koordinační skupiny KPSS - časový harmonogram zpracování Komunitního 

plánu (do konce roku 2018), v období měsíců července a srpna proběhne šetření na obcích - 

mapování potřeb uživatelů sociálních služeb. 

 NZDM Hanušovice - pracovník zde působí na 0,5 úvazku, stále hledají sociálního pracovníka a 

prostory pro poskytování služby. 

 od 1. 7. 2018 bude v rámci MAS realizován projekt na podporu volnočasových aktivit (Zábřeh, 

Hanušovicko, Ruda nad Moravou). Projekt je na 3 roky, realizace bude probíhat především v terénu. 

 Informace o sociální firmě Dejskart , s.r.o, se sídlem Voskovcova 726/4 Olomouc, provoz Šumperk, 

Lidická 56 – zaměstnává osoby se zdravotním postižením, v Šumperku kompletují reklamní 

předměty.  

 Diskuze na téma podpora funkčních rodin - dle mínění členů pracovní skupiny ve městě Šumperku je 

dostatečná. 

 

V Šumperku 29. 6. 2018 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková   Ing. Pavla Skálová 
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   vedoucí pracovní skupiny 

 


