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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:  29. 8. 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 a hosty pracovní skupiny. 

 Schválení SWOT analýzy 

Členům pracovní skupiny byla společně s pozvánkou zaslána finální SWOT analýza za cílovou skupinu 

děti, mládež a rodina. 

 Analýza potřeb uživatelů z  pohledu poskytovatelů sociálních služeb  

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb - členové pracovní skupiny zhodnotili potřeby uživatelů 

sociálních služeb, které jsou definovány v Komunitním plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 

2014–2018, a z těchto potřeb vycházejících opatření.  

Potřeby cílové skupiny: 

 rozšíření sítě sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, včetně podpory náhradních rodin; 

 prostupné bydlení pro klienty pobytových služeb, děti navracející se z ústavní výchovy nebo 

odcházející po zletilosti z pěstounských rodin; 

 forma dostupného „startovacího“ bydlení pro mladé rodiny; 

 dostupnost bezplatného právního poradenství; 

 dostatečná síť kvalitních klinických psychologů a psychiatrů; 

 zlepšení finanční gramotnosti, jako prevence zadlužování; 

 v oblasti zaměstnanosti podpora vzniku pracovních míst. 

Opatření pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina Komunitního plán: 

 Dům na půl cesty  

 Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 Rozšíření, následně potom udržení a zachování terénních programů pro děti a mládež ve věku 12–

26 let v návaznosti na službu NZDM v Šumperku. 

Potřeby cílové skupiny Děti, mládež a rodina k 31. 8. 2018: 

 dům na půl cesty - v roce 2018 byla tato služba (v Olomouci) doporučována a poptávaná pro 4 

klienty přítomných poskytovatelů, 

 NZDM na Hanušovicku, 

 zajištění práce nejen s dětmi, ale také celou rodinou (SAS), 

 sociální bydlení pro mladé rodiny, absolventy škol, …  

 dostatečná síť kvalitních klinických psychologů a psychiatrů. 

 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb - informace 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 v čase 10.00 - 16.00 hod. v 

prostoru ulice Hlavní třída, Šumperk (před Českou spořitelnou a v parku U Sovy). Účast na Veletrhu 

potvrdilo 19 poskytovatelů sociálních služeb reg. dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. 

Zapojí se poskytovatelé působící nejen na území ORP Šumperk. 
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 Různé 

Informace ze služeb 

 Společnost Podané ruce - služba NZDM má nového vedoucího, stále hledají prostory a pracovníka 

pro službu, v Hanušovicích působí 2x týdně, nový e-mail: nzdmhan@podaneruce.cz. 

Projekt - animátor volnočasových aktivit, cílová skupina: děti a mládež ve věku 15 – 21 let. 

Organizování a realizace volnočasových aktivit a preventivních programů přímo v terénu (tzn. ulice, 

parky, hřiště, v zimních měsících možnost pronajmout prostory) nyní v lokalitách Hanušovice, Ruda 

nad Moravou a Postřelmov.  

 město Šumperk - projekt Poznáváme své město, v rámci kterého děti absolvovaly prohlídky města, 

získané znalostí prezentovaly na ZŠ a SŠ Hanácká.   

 Středisko sociální prevence OK, Poradna pro rodinu Šumperk - podána žádost o navýšení počtu 

úvazku pracovníků, na 2,0 úvazku psycholog a 3,0 úvazku sociální pracovník. V souvislosti s 

navýšením kapacity v PPR OK dojde ke specializaci jednotlivých pracovníků v rámci nabízených 

služeb a kumulaci úvazků pouze příbuzných nebo vhodně kompatibilních služeb. 

 Společně-Jekhetane - žádost o navýšení úvazku SAS. Dům služeb v Hanušovicích - projekt se zatím 

nerealizuje. 

 Světový den srdce pořádá Bezpečný Šumperk, z.s. a Nemocnice Šumperk ve čtvrtek 6. 9. 2018 

v čase 11.00 - 15.00 hod. na „Točáku“ - měření krevního tlaku, poradenství v oblasti výživy a 

zdravého životního stylu, kardiopulmonální resuscitace, … 

(http://www.nemocnicesumperk.cz/svetovy-den-srdce--2203.html)  

Časový harmonogram zpracování a schválení Komunitního plánu 

 do 31. 8. 2018 mapování potřeb obcí / uživatelů 

 do 7. 9. 2018 mapování potřeb uživatelů z pohledu poskytovatelů 

 do 21. 9. 2018  zpracování návrhů opatření pro KP  

 do 5. 10. 2018  projednání a doporučení k zařazení opatření do KP v pracovních skupinách 

 do 17. 10. 2018  projednání a schválení návrhů opatření KP v koordinační skupině 

 do 31. 10. 2018 připomínkování návrhu KP 

 do 14. 11. 2018 vypořádání připomínek k návrhu KP  

 22. 11. 2018  jednání RM 

 13. 12. 2018  jednání ZM 

 

 

V Šumperku 5.9.2018 

 

 

Zapsala: Slavěna Karkošková   Ing. Pavla Skálová 

   vedoucí pracovní skupiny 

 

mailto:nzdmhan@podaneruce.cz
http://www.nemocnicesumperk.cz/svetovy-den-srdce--2203.html

