
 
 

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 z 1. jednání Koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

dne 19. 6. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  zasedací místnost MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

1) Zahájení 

Setkání zahájila a všechny přítomné přivítala Bc. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 

věcí MěÚ Šumperk. 

 

2) Informace o projektu  

Koordinátorka projektu představila schválený projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v Šumperku“, cíle a výstupy projektu, klíčové aktivity a harmonogram 

realizace projektu.  

 

4. 6. 2012 – se sešel „Realizačně manažerský tým“ – zástupci MěÚ Šumperk: 

Odbor sociálních věcí: garant projektu, zajištění publicity pomoci z ESF, správa 

internetových stránek projektu 

Odbor finanční a plánovací:  vedení účetnictví a rozpočtu projektu v organizaci 

Odd. strategického rozvoje: zajištění agendy související s administrací projektu (podává 

monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu, zpracovává žádosti o 

platbu) 

Odd. personální:  personalistika 

 

3) Organizační struktura KPSS 

 
Koordinační skupina (dále jen KS KPSS):  

složení: zástupci zadavatele – 1. místostarosta, vedoucí odboru soc. věcí, koordinátorka 

projektu, zástupci poskytovatelů sociálních služeb = vedoucí pracovních skupin a zástupce 

uživatelů sociálních služeb. 

 

Pracovní skupiny (dále jen PS): na jednání KS KPSS byli jednohlasně přítomnými členy zvoleni 

vedoucí pracovních skupin: 
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PS Děti, mládež a rodina: Bc. Pavla Skálová, vedoucí odboru SOC MěÚ Šumperk  

PS Osoby se zdravotním postižením: Ing. Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk  

PS Osoby v krizi a sociálně vyloučeni: David Jersák, ředitel Armády spásy Šumperk  

PS Senioři: Mgr. Miroslav Adámek, ředitel PONTIS Šumperk, o.p.s. 

 

ÚKOLY: 

 Koordinátorka projektu osloví všechny poskytovatele sociálních služeb a služeb 

souvisejících s nabídkou na aktivní zapojení do realizace projektu, termín pro podání 

přihlášek je stanoven na 27. 6. 2012.  

 Koordinátorka projektu zašle vedoucím pracovních skupin seznam všech osob, které se 

přihlásí do jednotlivých pracovních skupin do 29. 6. 2012. 

 Koordinátorka projektu připraví do „Zpravodaje“ (červenec 2012) zprávu o realizaci 

projektu, kde budou k zapojení do činnosti v PS vyzváni také uživatelé sociálních služeb. 

 Poskytovatelé sociálních služeb vytipují členy do jednotlivých PS z řad jejich uživatelů, 

návrhy zašlou koordinátorce projektu na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz do 

13. 7. 2012. 

 

4) Statut a jednací řád 

Složení KS KPSS včetně jejího statutu a jednacího řádu bude předloženo radě města. 

ÚKOL: 

 Koordinátorka projektu připraví návrh statutu a jednacího řádu pro KS KPSS a návrh 

jednacího řádu PS, návrhy budou zaslány členům KS a PS KPSS do 16. 7. 2012. 

 

5) Různé  

5.1. Webové stránky projektu: KS KPSS se jednohlasně shodla, že vzhledem k tomu, že se 

jedná o projekt města, budou webové stránky projektu v souladu s novým vizuálním 

stylem města; v nové sekci „Komunitní plánování sociálních služeb“ bude zachován 

odkaz na původní stránky KPSS. 

ÚKOL: 

 Koordinátorka projektu zajistí spuštění webových stránek projektu (IT odd. MěÚ 

Šumperk) 

5.2. Logo KPSS z projektu realizovaného v letech 2005 – 2007: 

přítomni členové KS KPSS se jednohlasně shodli na zachování 

loga KPSS ve městě Šumperk i pro právě realizovaný projekt.  

 

Příští jednání KS KPSS bude společné s pracovními skupinami dne 18. 7. 2012 v 

13:00, po skončení společného jednání se uskuteční jednání KS KPSS. 

 

 

V Šumperku dne 20. 6. 2012 

 

Zapsala:  Bc. Slavěna Karkošková 
koordinátorka projektu  
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