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Zápis z jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 23. 10. 2018 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

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. 

 Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019 - 2021 

 Mapování potřebnosti sociálních služeb v obcích ORP Šumperk - výstupy z jednání v obcích. 

Starostové vnímají pokrytí službami za dobré, dostupnost služeb se zhoršuje s rostoucí vzdáleností 

od města Šumperka, resp. na území POÚ Hanušovice. Jako velice důležitou vnímají podporu 

terénním službám, jejich případné rozšíření obce vítají. Pokud je v obcích vnímána potřeba dalších 

sociálních služeb, pak jsou to především sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Potřeba pro podporu a rozvoj působení sociálních služeb je intenzivněji vnímána v 

severní části SO ORP Šumperk, v obcích POÚ Hanušovice. 

 Doporučená opatření dle pracovních skupin, projednání a schválení zařazení opatření do 

komunitního plánu. 

Vedoucí pracovních skupin přítomné seznámili s průběhem zpracování opatření dle cílových skupin 

uživatelů. Jednotlivá opatření byla projednána a připomínkována na jednáních příslušných 

pracovních skupin. Koordinační skupina jednohlasně schválila hlasovat o zařazení všech opatření 

dle cílové skupiny najednou, s výjimkou opatření pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni. 

– PS I děti, mládež a rodina: pracovní skupina doporučila koordinační skupině schválit zařazení 4 

opatření cíle č. 1 - Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na 

území SO ORP Šumperk a 1 opatření cíle č. 2 - Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb 

pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území SO ORP Šumperk. 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 8 - 0 - 0 

– PS II osoby se zdravotním postižením: pracovní skupina doporučila koordinační skupině schválit 

zařazení 17 opatření cíle č. 3 - Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se 

zdravotním postižením na území SO ORP Šumperk a 2 opatření cíle č. 4 - Podpora vzniku a rozvoje 

nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením na území SO ORP 

Šumperk 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 8 - 0 - 0 

– PS III osoby v krizi a sociálně vyloučeni: pracovní skupina doporučila koordinační skupině schválit 

zařazení 12 opatření cíle č. 5 - Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a 

sociálně vyloučeni na území SO ORP Šumperk a 2 opatření cíle č. 6 - Podpora vzniku a rozvoje 

nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně vyloučeni na území SO ORP 

Šumperk. 

cíl č. 5 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně vyloučeni na 

území SO ORP Šumperk, 12 opatření. 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 8 - 0 - 0 

cíl č. 6 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a 

sociálně vyloučeni na území SO ORP Šumperk 

opatření 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství - Centrum komplexní péče v 

Olomouckém kraji, organizace Společnost Podané Ruce o.p.s. 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 7 - 1 - 0 
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opatření 6.2 Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti na službu 

kontaktního centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o. p. s. 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 8 - 0 - 0 

– PS IV senioři: pracovní skupina doporučila koordinační skupině schválit zařazení 16 opatření cíle 

č. 7 - Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO ORP Šumperk a 1 

opatření cíle č. 8 - Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři 

na území SO ORP Šumperk 

Hlasování (pro - proti - zdržel se): 8 - 0 - 0 

Koordinační skupina schválila zařazení všech zpracovaných a předložených opatření pro sociální 

služby do Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019 - 2021. 

Opatření pro aktivity nad rámec sociálních služeb 

Členové koordinační skupiny byli seznámeni s návrhem do komunitního plánu zařadit také témata  

a aktivity nad rámec zákona o sociálních službách, které byly řešeny v rámci KPSS napříč všemi 

pracovními skupinami, např. aktivity směřující k podpoře procesu KPSS, informovanosti, spolupráci, 

aktivity podporující a navazující na sociální oblast a poskytované sociální služby. 

Členové koordinační skupiny s návrhem souhlasili a doporučili zpracovat ještě prioritu pro podporu 

dětských skupin, slaďování rodinného a pracovního života. 

Úkol: zpracovat téma a aktivity pro slaďování rodinného a pracovního života (dětské skupiny) 

Zodpovídá: Skálová, Karkošková 

Termín: 25. 10. 2018 

Hlasování pro zařazení priorit a aktivit nad rámec zákona o sociálních službách do komunitního 

plánu a dokumentu jako celku proběhne korespondenční formou v termínu 26. - 29. 10. 2018. 

 Různé 

 Časový harmonogram procesu KPSS: 

– 30. 10. - 9. 11. 2018: připomínkování návrhu KP 

– do 14. 11. 2018:  vypořádání připomínek k návrhu KP  

– 23. 11. 2018:   jednání RM 

– 13. 12. 2018:   jednání ZM 

 Penzion Bratrušov - vzájemné předání informací o provozování pobytové služby, diskuse. 

 Charita Zábřeh - realizuje projekt „Podpora pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a Zábřeh“ 

podpořený z ESF OPZ. 

 Veletrh sociálních služeb - diskuse k průběhu realizace akce a její vyhodnocení. 

 

 

V Šumperku dne 13. 11. 2018 - vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu. 

 

 

 

__________________________ 

Zapsala:  Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka KPSS 

http://zabreh.charita.cz/cs/pecujici.php

