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Zápis č. 1 z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 5. 9. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

 

PROGRAM:  

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu). 

2) Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a koordinátorky projektu. 

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

Šumperk. 

4) KA 2: Vyhodnocení procesu komunitního plánu na období let 2007 – 2015. 

5) Návrh a schválení termínů jednání pracovní skupiny pro následující období. 

 

 

 
1) Zahájení a schválení programu  

Vedoucí pracovní skupiny Senioři Mgr. Miroslav Adámek představil členy pracovní skupiny, 

koordinátorku projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“  

Bc. Slavěnu Karkoškovou a seznámil přítomné s programem jednání, který byl členy PS schválen. 

Mgr. Adámek požádal o aktivní spolupráci, oboustrannou diskuzi a mlčenlivost výstupů z jednání 

(jednání je neveřejné). Zápisy z jednání pracovní skupiny budou zveřejněny na stránkách 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/aktuality/. 

 

2) Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a koordinátorky projektu  

Mgr. Miroslav Adámek a Bc. Slavěna Karkošková přítomné seznámili s historií KPSS ve městě Šumperk 

a představili schválený projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“. 

Koordinátorka projektu informovala o klíčových aktivitách projektu a časovém harmonogramu jejich 

realizace: 

- Vytvoření organizační struktury KPSS (06 - 07/2012). 

- Vyhodnocení naplňování stávajícího komunitního plánu sociálních služeb (06 - 12/2012). 

- Analytická fáze – SWOT analýza dle cílových skupin (01 - 08/2013). Vyhodnocení a příprava 

elektronického adresáře poskytovatelů sociálních služeb, služeb návazných a ostatních. 

- Opatření a příprava komunitního plánu (09/2013 - 05/2014). 

- Implementace (04 - 05/2014). 

- Informační aktivity (06/2012 - 05/2014). 

 

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

městě Šumperk 

Členové pracovní skupiny byli seznámeni se Statutem skupin KPSS, Jednacím řádem pracovních 

skupin a složením IV. PS Senioři. Dále byli seznámeni s podmínkami členství v pracovní skupině, viz. 

Statut skupin KPSS, článek III. 

Úkol: Odeslat návrh na doplnění člena pracovní komise za uživatele poskytovaných sociálních 

služeb. 

Zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny 

Termín: 25. 9. 2012 
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4) KA 2: Vyhodnocení procesu komunitního plánu na období let 2007 – 2015  

Seznámení s vydanou publikací „Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období 2007-

2015“, Opatřeními pracovních skupin a Prioritami pro vytvoření kvalitního systému sociálních služeb. 

 

Úkol č. 1  Hodnocení poskytovaných sociálních služeb v Šumperku z pohledu poskytovatele a z pohledu 

občana města. 

Úkol č. 2  Hodnocení činností a rozsah služeb, viz Opatření pracovní skupiny Senioři a Komunitní plán 

sociálních služeb na období 2007 – 2015. 

- Opatření 4.1.  4.2. - Zařízení celodenní péče pro seniory (Diakonie, Šumperská nemocnice). 

- Opatření 4.3. - Terénní pečovatelská a asistenční služba mimo pracovní dobu (Charita, Pontis, 

Domov pro seniory Šumperk). 

- 0patření 4.4. - Nouzové signalizační zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižení 

(Pontis). 

- Priorita B 3 - Podpora rozvoje dobrovolnictví, svépomoci (Šumperská nemocnice). 

Zodpovídá: Úkol č. 1: všichni členové pracovní skupiny. 

 Úkol č. 2: uvedení garanti, případně neuvedení, ale služby poskytující. 

Termín: 25. 9. 2012 

 

Úkol č. 3:  Komunikační plán – vyhodnocení kapitoly č. 5.5. Komunitního plánu: Oslovení veřejnosti, 

veřejná setkání v období od 07/2007 – 05/2012. Členové komise předloží návrh na 

informovanost veřejnosti i politických reprezentantů. 

Zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny. 

Termín: 25. 9. 2012 

 

 

5) Návrh a schválení termínů jednání pracovní skupiny pro následující období 

Termíny dalších jednání byly stanoveny na: 

 3. 10. 2012 v 13:30 hod. 

 5. 11. 2012 v 13:30 hod. 

 5. 12. 2012 v 13:30 hod., vždy v prostorách PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Závěr: Byly schváleny termíny jednání PS. 

 

 

Příští jednání pracovní skupiny Senioři KPSS se uskuteční ve středu 3. 10. 2012  

v 13,30 hod., v prostorách PONTIS Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 68, Šumperk. 

 

 
 

V Šumperku dne 10. 9. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a:   Mgr. Eva Pavelková 

           Člen PS 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Miroslav Adámek 

Vedoucí PS 


