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Zápis z 3. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 29. 8. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání zahájila koordinátorka KPSS a přivítala všechny přítomné, z jednání byl omluven Ing. Marek 

Zapletal, který se omluvil z pracovních důvodů.  

Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny žádné doplňující body programu. 

 

2) KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve 

městě Šumperk  

2.1. Statut koordinační skupiny a pracovních skupin 

RM dne 23. 8. 2012 schválila: 

 usnesením č. 2733/12 složení koordinační skupiny KPSS; 

 usnesením č. 2734/12 statut skupin komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka; 

 usnesením č. 2735/12 jednací řád koordinační skupiny KPSS. 

2.2. Volba předsedy KS KPSS 

 Předsedou KS KPSS byl jednomyslně schválen Ing. Marek Zapletal. 

 V případě nepřítomnosti předsedy na jednáních koordinační skupiny KPSS, byla jejich vedením 

pověřena koordinátorka projektu, Bc. Karkošková – jednomyslně schváleno. 

2.3. Pracovní skupiny: schválení personálního složení jednotlivých PS 

 KS KPSS jednomyslně schválila složení pracovních skupin I., II., III. a IV. 

 DPP pro všechny členy pracovních skupin; odměny za zpracované úkoly zadané na jednáních PS. 

Závěr: na jednáních pracovních skupin I., III. a IV. vyzvat členy PS k předložení návrhu na doplnění 

pracovních skupin o zástupce z řad uživatelů. 

 

3) KA 2: Vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb  

3.1. Vyhodnocení cílů, priorit a opatření stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb ve městě 

Šumperk na období let 2007 –2015: 

 Vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření bude provedeno slovně.  

 Na základě žádosti KÚOK zpracovala koordinátorka projektu ve spolupráci s poskytovateli 

sociálních služeb „Zprávu o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách 

Olomouckého kraje za rok 2011“ ve městě Šumperk v listopadu 2011. 

 

Úkol: Zpráva bude na jednáních pracovních skupin aktualizována a doplněna o aktivity 

vedoucí k naplnění jednotlivých opatření, které byly realizovány v období do 05/2012. 

Zodpovídá: Mgr. Adámek, D. Jersák, Ing. Vychopeňová, Bc. Skálová 

Termín: 27. 9. 2012 
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3.2. Hodnocení řízení procesu 

Z pohledu funkčnosti organizační struktury a hodnocení řízení metodické podpory a vzdělávání 

v členění na období: 

 projektu SROP, 10/2005 – 06/2007; 

 07/2007 – 05/2012. 

Zodpovídá: koordinátorka projektu  

Termín:  30. 11. 2012 

3.3. Hodnocení komunikačního plánu 

 Zhodnocení komunikace s veřejností, laickou i odbornou, politickou reprezentací města v období: 

o realizace projektu SROP, tj. 10/2005 – 06/2007; 

o před zahájením realizace projektu č. CZ.1.04/3.1.03/78.00048, tj. 07/2007 – 05/2012. 

 Návrhy na druhy komunikace s veřejností/poskytovatelem sociálních a návazných služeb. 

 Zpracovat návrh Komunikačního plánu. 

Zodpovídá:  KS KPSS 

Termín: 15. 12. 2012 

  

4) Různé 

Úkol: porovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb – vypracování osnovy 

sledovaných ukazatelů 

Zodpovídá: koordinátorka projektu  

Termín:  31. 10. 2012 

 

Úkol:  zpracovat dokument: „Vyhodnocení procesu a Komunitního plánu sociálních služeb ve 

městě Šumperk na období let 2007 – 2015“ 

Zodpovídá:  KS KPSS, koordinátorka projektu  

Termín:  31. 12. 2012 

 

 

 

Příští jednání koordinační skupiny KPSS se uskuteční ve středu 3. 10. 2012 v 8:00, 

v prostorách PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

 

 

 

 

V Šumperku dne 7. 9. 2012 

________________________ 

Zapsala:  Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka projekt 

 


