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ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny II - Osoby se zdravotním postižením    

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Charita Šumperk  

Dne:  5. 9. 2018 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny zahájila jednání pracovní skupiny. Členy pracovní skupiny byl program 

jednání schválen. 

 Popis cílové skupiny 

Přítomní členové pracovní skupiny se shodli na vymezení cílové skupiny:  

– „Osoby se zdravotním postižením jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo 

kombinovaným postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, 

ohrožují tyto osoby sociálním vyloučením, nebo zabraňují těmto osobám v sociálním začleňování.“ 

 SWOT analýza - její zhodnocení 

Členové nemají ke zpracované SWOT analýze připomínek. 

 Analýza potřeb (vymezení standartního stavu, mapa potřeb) 

Vymezení standartního stavu 

 přirozené prostředí klienta (domácnost): 

– dostatek financí na nákup služeb, 

– možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí, 

– informovanost o dostupných službách v regionu (terénních a asistenčních), 

– možnost zapojení (integrace) do aktivního života - sociální kontakt, pracovní uplatnění, chráněné 

dílny, dostupnost návazných sociálních a dalších služeb, možnost vyžití klienta dle jeho možností 

(zdravotní stav, mentální postižení). 

 pobytové zařízení: 

– možnost výběru odpovídající služby v rámci fungující sítě služeb a možností klienta (zdravotní 

stav, mentální či kombinované postižení, apod.), 

– dostatek financí na základní či fakultativní služby dle potřeb a požadavků klienta,  

– preference bydlení rodinného typu dle doporučeného materiálně-technického standardu MPSV, 

– transformace a deinstitucionalizace velkých pobytových sociálních služeb, 

– aktivní zapojení do společnosti a do běžného života (dle individuálních možností klienta), 

– spolupráce s dalšími sociálními a návaznými službami, 

– možnosti pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce. 

Analýza potřeb uživatelů 

 členové pracovní skupiny definovali, co uživatelé nejčastěji potřebují a co jim chybí z pohledu: 

– člena pracovní skupiny (poskytovatele sociálních služeb), 

– uživatele sociálních služeb,  

viz příloha zápisu.  
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 analýza potřeb obcí / uživatelů - v průběhu měsíce srpna navštívili členové koordinační skupiny 

starosty, popř. jimi pověřené pracovníky, za účelem mapování potřeb občanů obce, uživatelů, 

sociálních služeb.  

Případné připomínky k vymezení standartního stavu a potřebám cílové skupiny uživatelů osob se 

zdravotním postižením zasílejte na e-mail: jana.bielikova@sumperk.charita.cz a v kopii všem členům 

pracovní skupiny do 14. 9. 2018 !!! 

Výstupem této aktivity bude definování potřeby uživatelů sociálních služeb. 

 Různé 

 Veletrh sociálních služeb se bude konat 25. 9. 2018 v čase od 10.00 do 16.00 v prostoru ulice 

Hlavní třída, před Českou spořitelnou a v parku U Sovy. 

 PONTIS Šumperk, o.p.s. - pořádá dne 20. 9. 2018 Sportovní hry pro seniory v čase od 10.00 do 

17.00 hod. v areálu Městské knihovny Šumperk, 17. Listopadu 6. 

 Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - od 1. 9. 2018 je v provozu nový snoezelen, který je umístěn v budově 

Městské knihovny T. G. Masaryka, 28. října 1. Jde o multisenzorickou místnost vhodnou k relaxaci, 

stimulaci všech smyslů, rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. 

 Opatření komunitního plánu - tabulku opatření zašle e-mailem koordinátorka KPSS 

ředitelům/vedoucím pracovníkům organizací.  

– Stávající soc. služby: poskytovatelé sociálních služeb zpracují tabulku opatření pro každou svou 

sociální službu registrovanou dle zák. č. 108/2006 Sb., včetně plánovaných rozvojových záměrů 

služby v období let 2019 - 2021 do 21. 9. 2018.  

– Opatření pro nové služby nebo rozšíření působnosti stávajících služeb na území ORP Šumperk - 

na základě výstupu z mapování potřeb uživatelů budou tato opatření zpracována v pracovních 

skupinách i bez určení konkrétního realizátora (poskytovatele). 

 

 

 

V Šumperku 7. 9. 2018 

 

 

 

  

Zapsala: Bc. Slavěna Karkošková   Mgr. Jana Bieliková 

   vedoucí PS II 
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