
 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO  
 

Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 04.04.2019 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, nám Míru 1 

 

PROGRAM : 

V úvodu jednání Ing. Skálová a Mgr. Adámek za koordinační skupinu gratulovali paní Daně Štefečkové, 

která získala ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky a pracovnice v kategorii zdravotnická zařízení 

uděleného MPSV u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Prestiž, profesionalita a vědeckost 

české sociální práce s podtitulem 100 let historie sociální práce v ČR.  

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Jednání koordinační skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, 

přivítala přítomné členy KS KPSS, které seznámila s programem jednání.  

 Přítomní členové KS KPSS s programem souhlasí. 

 Dokumenty procesu KPSS – statut a jednací řády 

Vzhledem k rozšíření realizace procesu KPSS na celé území správního obvodu ORP Šumperk byly 

aktualizovány dokumenty – statut skupin KPSS, jednací řády koordinační skupiny a pracovních skupin 

(změna v názvu dokumentů s ohledem na působnost procesu KPSS) a navrženo bylo navýšení počtu 

členů koordinační skupiny KPSS (dále jen KS KPSS) z 9 na 11 členů. 

Přítomní členové KS KPSS nemají k předloženým dokumentům a navýšení počtu členů KS KPSS 

připomínky. Statut, včetně aktualizace složení KS KPSS viz další bod zápisu, bude předložen ke 

schválení na následujícím jednání RM dne 2.5.2019. 

 Personální změny ve složení koordinační skupiny a pracovních skupin 

 Mgr. M. Adámek rezignoval na funkci vedoucího pracovní skupiny IV – senioři. 

 B. Březinová, DiS. rezignovala na členství v pracovní skupině II – osoby se zdravotním postižením.  

V souladu se statutem skupin KPSS přítomní členové KS KPSS 

 hlava II, článek III, odst. (5) – schválili ukončení členství paní B. Březinové v pracovní skupině II - 

osoby se zdravotním postižením  

hlasování (pro–proti–zdržel se) 6–0–0 

 hlava II, článek IV, odst. (1) – navrhli a schválili jako vedoucí pracovní skupiny IV – senioři paní 

Bohdanu Březinovou, DiS.  

hlasování (pro–proti–zdržel se) 6–0–0 

 hlava II, článek III, odst. (3) – schválili členství v   

pracovní skupině I – děti, mládež a rodina  

Karolíny Čechové (Spol. Podané ruce, o.p.s. – NZDM Hanušovice)   

hlasování (pro–proti–zdržel se) 6–0–0  

Kateřiny Linhartové (Středisko soc. prevence OK, Poradna pro rodinu Šumperk) 

hlasování (pro–proti–zdržel se) 6–0–0 

pracovní skupině II – osoby se zdravotním postižením  

Kamily Zárubové (PONTIS Šumperk, o.p.s.) 

hlasování (pro–proti–zdržel se) 6–0–0 

Koordinační skupina: 

 Radě města Šumperka bude předložena ke schválení změna ve složení koordinační skupiny: 

nový člen:  Bohdana Březinová, vedoucí PS IV – senioři 

 Mgr. Bc. Eva Pospíchalová, člen KS KPSS (MÚ Hanušovice) 
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 Informace k součinnosti při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 

V souladu s žádosti Krajského úřadu Olomouckého kraje o součinnost při tvorbě Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023, byla ve spolupráci s poskytovateli 

sociálních služeb zpracována tabulka – zjištění potřebnosti, definování a specifikace záměru rozvoje 

jednotlivých sociálních služeb na území ORP Šumperk. Tabulka byla v termínu do 31.3.2019 odeslána 

na KÚ, jednotlivé opatření tabulky budou se zástupci KÚ projednány dne 11.4.2019.   

 Různé 

Setkání s věřejností – pro r. 2019 je plánováno setkání odborné veřejnosti. Téma setkání bude ve 

spolupráci s posktovateli a členy organizační struktury KPSS stanoveno do 31.5.2019. 

Vložený list – v Šumperském zpravodaji do 31.8.2019 vyjde vložený list s přehledem poskytovatelů 

sociálních služeb a jimi poskytovaných sociálních služeb reg. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

služebách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zlatý erb – v letošním ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a 

obcí získalo město Šumperk první místo za elektronický Katalog sociálních a navazujících služeb města 

Šumperka. 

 

 

 

 

V Šumperku 16.4.2019  Bc. Slavěna Karkošková  

   koordinátorka KPSS 

 

 


