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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:  6. 9. 2018 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Zahájení a schválení (doplnění) programu vedoucí pracovní skupiny. 

 Kontrola SWOT analýzy   

Po finálním prostudování SWOT analýzy vypracované na předchozím setkání se přítomni se shodli na 

postoupení SWOT analýzy v této podobě – viz příloha. 

 Úkoly z KS KPSS  

Analytická fáze procesu komunitního plánování sociálních služeb 

a. Vyhodnocení naplňování stávajícího KP  

b. zhodnotit celkové naplňování jednotlivých opatření pro sociální služby stávajícího Komunitního 

plánu - doplnění a seškrtání bodů 5 a 6 – konečná podoba viz příloha 

c. aktualizovat síť sociálních služeb, včetně podpory službám ze strany obcí ORP Šumperk  

d. zpracovat analýzu potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb  - je potřeba vydefinovat 

potřeby uživatelů – ze zdrojů – mapování obcí, práce s uživateli – do 14. září odeslat vedoucímu 

pracovní skupiny III, který to sesumarizuje a odešle k připomínkování – pokud se bude reagovat, 

tak dát odpovědět všem. Na další schůzce se schválí. 

 Info k zapojení zástupců obcí do procesu KPSS 

Starostové většinou nemají přehled o tom, že by jejich občanům ze sociálních služeb bezprostředně 

něco chybělo. Obce uvádějí, že by uvítaly něco pro seniory anebo pro pohybově či zdravotně postižené. 

V současnosti se v tomto segmentu v obcích hodně angažují spádově příslušné Charity. Dluhová 

problematika, nepřizpůsobivé chování – není na úrovni obcí řešeno a ani poptáváno. Nebylo 

zaznamenáno nic, co by znamenalo potřebu zřízení nové služby. Terénní programy resp. jejich případné 

rozšíření obce vítají. Finanční podporu sociálním službám obce neposkytují na základě analýzy (např. 

kolika občanům bylo pomoženo, četnosti a rozsahu soc. služby), ale na základě toho, jak se dohodnou 

v orgánech nebo vedení obce. Většinově se shodli na tom, že by rádi spolupracovali na komunitním 

plánování, ale nesmí je to zásadně časově zatížit – představa – setkání 2krát za rok. Zpravidla na 

obcích není určen člověk, který by se této problematice věnoval, většinou je to kontaktní osobou 

starosta obce. 

Jako potřebné v obcích vnímají sociální bydlení pro seniory, kteří nezvládají náročnost rodinného 

domku, ale nechtějí se stěhovat z obce (forma sociálního bydlení, nebo komunitní centra pro seniory – 

Písařov, Dlouhomilov). Dalším podnětem jsou občané s dluhovými problémy, kteří se na obec neobrací. 

Velkou obce oporu vnímají v MASce. Celkem 92% dotázaných obcí potvrdilo, že se podílí na financování 

soc. služeb. Starostové vnímají důležitost terénních služeb. Není problém s tím, že si občané dojedou 

do spádového města v případě potřeby za potřebnou soc. službou. 

Analýza zatím neobsahuje informace z obcí POÚ Hanušovice. 
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 Ostatní 

a. Krátká debata nad potřebností zvyšovat povědomí o sociálních službách – Spol. Podané ruce: je 

důležité komunikovat se starosty a zvyšovat povědomí o sociálních službách. Ve svých službách to 

dělají tak, že než začnou v obci pracovat, tak se tam zajdou představit a pokud je jim to umožněno, 

prezentují svou činnost i na sociální komisi. 

b. Spol. Podané ruce – přes projekt MAS obdrželi automobil. Od září rozšiřují projekt v Hanušovicích. 

Do Hanušovic budou zajíždět každý týden (doposud jednou za 2 týdny). 2 hodiny času by chtěli 

věnovat na monitoring obcí kolem Hanušovic.  Také v Postřelmově budou namísto 1krát za 3 týdny 

fungovat jednou za 2 týdny. 

c. PMS – informování o novinkách v rámci PMS, spuštění elektronických náramků. Šumperský soud 

domácí vězení doposud neukládal. Otázka, co bude nyní po zavedení monitoringu pomocí 

náramků.  

d. vedoucí PS – MS zvažovalo mít v každém krajském městě probační dům. Nyní začíná běžet projekt 

– na dvou místech. MS nemůže uvolnit národní fin. zdroje – proto našlo alternativní zdroj 

financování v podobě Norských fondů. Norské fondy – projekt na dva roky – zatím není zřejmé, jak 

se zajistí udržitelnost případných projektů. 

 

Úkol: Vydefinovat potřeby uživatelů – termín: 14. září 2018, pátek - zaslat vedoucímu pracovní skupiny. 

 

Termín dalšího setkání – 3. října v 9:00 hod., CSS AS v Šumperku, Vikýřovická 1495. 

 

V Šumperku dne 10. září 2018 

 

 


