
 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“  
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

Zápis ze společného jednání Koordinační skupiny a pracovních skupin 

komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku dne 18. 7. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  zasedací místnost MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1) Zahájení 

Setkání zahájil a všechny přítomné přivítal Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města 

Šumperk a Bc. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk. 

 

2) Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku (dále jen KPSS) 

Bc. Slavěna Karkošková, koordinátorka projektu, přítomné seznámila s historií KPSS ve 

městě Šumperk a představila schválený projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 (příloha 

zápisu č. 1): 

- cíle a výstupy projektu,  

- klíčové aktivity, 

- harmonogram realizace projektu: 

 
 

Individuální projekt Olomouckého kraje: 

 Bc. Karkošková přítomné stručně seznámila s individuálním projektem Olomouckého 

kraje (dále jen OK), „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00061. 

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-olomouckem
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Doba realizace: 1. květen 2012 – 30. duben 2014. 

Přítomni byli seznámení s klíčovou aktivitou č. 3: Podpora procesů KPSS na místní, obecní 

úrovni. Tuto aktivitu pro OK realizuje společnost GI projekt, o.p.s. V rámci této aktivity 

bude realizováno: 

- metodická podpora  

- supervize  

- setkání Krajské koordinační skupiny  

- vzdělávání: akreditované vzdělávací programy MPSV. Celkem proběhne 5 bloků, první 

vzdělávací bloky budou realizovány v období říjen, listopad 2012;  

anotace vzdělávacích programů je přílohou zápisu č. 2. 

 

Úkol:  členové koordinační skupiny a pracovních skupin se seznámí s nabídkou vzdělávacích 

programů a v termínu do 17. 8. 2012 zašlou na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz 

seznam vzdělávacích programů, o které mají zájem. 

 

3) Bc. Lenka Tichavská – Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.  

 Bc. Tichavská je supervizorem pro projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v Šumperku“. 

Bc. Tichavská přítomné seznámila  

 s činností Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. a svým působením v procesu KPSS 

v Olomouckém kraji. 

 záměrem Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zpracovat projekt na realizaci „Analýzy 

potřeb uživatelů sociálních služeb“ v lokalitách OK, které plánovaly tuto analýzu 

financovat z individuálního projektu kraje (vzhledem k záměru kraje, nemohlo město 

Šumperk v projektové žádosti žádat o finanční podporu na realizaci této analýzy). Tato 

klíčová aktivita byla poskytovatelem dotace z individuálního projektu kraje vyškrtnuta.  

 Úvodem ke KPSS: seznámení s procesem KPSS (příloha zápisu č. 3). 

 Strukturou vyhodnocování Komunitního plánu, podrobně bude řešeno na jednotlivých 

jednáních pracovních skupin (příloha zápisu č. 4). 

 

4) Různé 

Harmonogram činností 08 – 09/2012 + úkoly: 

 v průběhu měsíce srpna 2012 bude koordinační skupinou KPSS (dále jen KS KPSS) 

zpracován statut a jednací řád pro KS KPSS. Tyto dokumenty budou spolu s ustanovením 

členů KS KPSS předloženy ke schválení v RM dne 23. 8. 2012 

Zodpovídá: koordinátorka projektu  

Termín: 16. 8. 2012 

 vedoucí pracovních skupin (dále jen PS) navrhnou funkční složení PS v počtu min. 5 a 

max. 11 členů jednotlivých pracovních skupin KS KPSS prostřednictvím koordinátorky 

projektu (složení PS schvaluje KS KPSS) 

Zodpovídá:  vedoucí PS 

Termín: 28. 8. 2012 

mailto:slavena.karkoskova@sumperk.cz
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 KS KPSS zpracuje návrh jednacího řádu pro PS 

Zodpovídá: koordinátorka projektu 

Termín: 31. 8. 2012  

 pracovní skupiny se sejdou v měsíci září 2012, termíny nahlásí vedoucí PS koordinátorce 

projektu  

Zodpovídá: vedoucí PS 

Termín: 31. 8. 2012   

 seznámit se s dokumentem „Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na 

období let 2007 – 2015“ 

Zodpovídá: všichni 

Termín: do jednání pracovních skupin (září 2012) 

 vedoucí PS předloží na prvním jednání PS v měsíci září 2012 návrh jednacího řádu pro PS, 

jednací řád PS schválí KS KPSS. 

Zodpovídá: vedoucí PS, koordinátorka projektu 

Termín: září 2012   

 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 23. 7. 2012 

 

 

Zapsala: Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka projektu 

 


