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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 19. 6. 2018 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 

P R O G R A M :  

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, přivítala 

přítomné členy KS KPSS, která seznámila s programem jednání. 

Přítomní členové KS KPSS s programem souhlasí. 

 Analytická fáze procesu komunitního plánování sociálních služeb  

Podklady pro zpracování opatření Komunitního plánu (dále jen KP) 

Podklady pro zpracování opatření nového KP, sociálně-demografická analýza a analýza poskytovatelů 

sociálních služeb, byly členům koordinační skupiny KPSS zaslány spolu s pozvánkou na jednání.  

 Analýza potřeb uživatelů: 

1. analýza potřeb obcí (uživatelů) - přítomní byli seznámeni se záměrem mapování potřeb 

uživatelů také prostřednictvím zástupců obcí ORP Šumperk. Členové koordinační skupiny 

připomínkovali návrh předloženého dotazníku pro obce. Koordinační skupina se jednohlasně 

shodla na vyplnění dotazníku k mapování potřeb obcí osobní návštěvou člena koordinační 

skupiny v obci.  

Finalizace dotazníku pro obce a sestavení časového harmonogramu byla projednána na 

schůzce pracovního týmu k mapování potřeb obcí (uživatelů) dne 27. 6. 2018. 

2. analýza potřeb uživatelů sociálních služeb z pohledu poskytovatelů sociálních služeb bude 

zpracována na jednáních pracovních skupin  

Informace z jednání pracovních skupin - vedoucí pracovních skupin 

Vedoucí pracovních skupin informovali členy koordinační skupiny o průběhu zpracování analytických 

podkladů za jednotlivé pracovní skupiny, pracovní skupiny mají finalizovanou nebo rozpracovanou 

SWOT analýzu dle cílové skupiny uživatelů služeb. 

 PS Děti, mládež a rodina - jednání dne 20. 6. 2018. 

 PS Osoby v krizi a sociálně vyloučeni - jednání dne 27. 6. 2018. 

 Různé 

Časový harmonogram: 

 do 31. 8. 2018: mapování potřeb obcí / uživatelů 

 do 7. 9. 2018:  jednání pracovních skupin - mapování potřeb uživatelů z pohledu poskytovatelů 

 do 21. 9. 2018:  zpracování návrhů opatření pro KP  

 do 5. 10. 2018:  jednání pracovních skupin - projednání a doporučení k zařazení opatření do KP 

 do 17. 10. 2018:  jednání koordinační skupiny - projednání a schválení návrhů opatření KP  

 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 dne 9. 7. 2018 

__________________________ 

Zapsala:  koordinátorka KPSS 


