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Zápis z prvního jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

KPSS v Šumperku dne 6.9.2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, 787 01  
  Šumperk 

 

 

PROGRAM: 

 

- Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 
- Úvodní slovo (vedoucí pracovní skupiny) 

- Představení jednotlivých účastníků pracovní skupiny  
- KA 1: Představení organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Šumperk: 

- KA 2: Představení úkolů PS do konce roku 2012 (Vyhodnocení poskytovatelů a poskytovaných služeb 
(slovní hodnocení) podle jednotlivých opatření a popř. – SWOT analýz). 

- Návrh a schválení termínů jednání pracovní skupiny pro následující období 
- Různé 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák 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. 

Dále informoval o skutečnosti, že zápisy z jednání pracovní skupiny budou zveřejněny na stránkách 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/organizacni-struktura/pracovni-
skupina-osoby-v-krizi-a-socialne-vylouceni/zapisy-z-jednani-pracovni-skupiny.html 

 

2. Úvodní slovo 

Vedoucí pracovní skupiny p: David Jersák a koordinátorka KPSS pí: Bc. Slavěna Karkošková přítomné 
seznámili s historií KPSS ve městě Šumperk. Představili návazný 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). 

 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/organizacni-struktura/pracovni-skupina-osoby-v-krizi-a-socialne-vylouceni/zapisy-z-jednani-pracovni-skupiny.html
http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/organizacni-struktura/pracovni-skupina-osoby-v-krizi-a-socialne-vylouceni/zapisy-z-jednani-pracovni-skupiny.html
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3. Představení účastníků 

Každý z přítomných stručně představil sebe a organizaci, za kterou byl do pozice člena PS delegován. 
  

 

4. KA 1: Představení organizační struktury procesu „KPSS“ 

 

Přítomní byli seznámeni se základními dokumenty:  

Statutem skupin KPSS  

Jednacím řádem pracovních skupin.  

Dále byli informováni o podmínkách členství v pracovní skupině. 

  

5. KA 2:Představení úkolů PS do konce roku 2012 

Členové pracovní skupiny byli informování o úkolu: 

- Do konce listopadu 2012 bude vyhodnocen předchozí komunitní plán, do konce prosince 2012 bude o 

výsledku zpracována písemná zpráva. 

 

Jedním z hlavních výstupů v rámci projektu KPSS bude elektronický adresář poskytovatelů soc. služeb. 

PODNĚT: H. Vitásková: "Součástí by mohla být vždy i mapa, kde se daná služba nachází." 

 

V rámci setkání PS byla formou diskuse zhodnocena „Zpráva o naplňování cílů a opatření 
komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2011“. 

Závěr:  

Současný text je potřeba zrevidovat, resp. doplnit ho tak, aby odpovídal skutečnému stavu k datu květen 
2012. Pracovní skupina se bude věnovat výhradně části textu:  

6.2. Vize budoucího fungování sociálních služeb v daném regionu (od str. 11);  

CÍL A: Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb;  

PRIORITA A1: Rozšíření stávající nabídky sociálních služeb;  

Osoby v krizi a sociálně vyloučení 

 

Opatření č. 3.1 - Nízkoprahová denní centra (dále jen NDC) pro osoby ohrožení sociální 
exkluzí 

NDC Armády spásy je otevřeno od 1.1.2011; kapacita je 20 osob v reálném čase, v zimě je možnost 

navýšení kapacity; provozní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hod 
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Opatření č. 3.2 - Azylový dům pro ženy, popř. matky s dětmi bez přístřeší 

Pontis Šumperk, o.p.s. - Domov pro matky s dětmi; kapacita je 14 bytů (rodič s max. 4 dětmi; Pontis, 
o.p.s. rovněž nabízí ”Krizový byt”, který řeší možnost dočasného ubytování (na max. 1 týden) v krizové 

situaci 

 

Opatření č. 3.3 Dům na půl cesty (dále jen DPC) 

DPC Diakonie; kapacita 12 míst; ze zařízení v Sobotíně byli uživatelé přestěhováni do Jeseníku a středisko 
v Sobotíně v současné  době nové uživatele nepřijímá. Do budoucna se nepočítá se zařízením v tomto 

městě ale bude přestěhováno do Zábřeha. DPC v Sobotíně byl uzavřen z finančních důvodů. 

Na Šumpersku tím pádem tato službu zaniká. Budoucnost ukáže, zda je kapacita v Jeseníku a v Zábřeze 

dostačující. 

 

Opatření č. 3.5 - Podpora terénní práce a služeb následné péče 

RES-SEF: toto zařízení se komunitního plánování neúčastní 

Úkol: informace zjistí p. Rab 

Termín: 12.10.2012 

 

Armáda spásy - nemá terénní práci registrovanou jako samostatnou soc. službu, je to pouze součástí 

služeb NDC a azylového domu (dále jen AD) - 2x 0,5 úvazku 

 

Město Šumperk – zajišťuje terénní služby zaměřené pro děti 4 -12  let 

Úkol: H. Vitásková - připraví si svoji nejčastěji chozenou trasu a navštěvovaná místa 

Termín: 12.10.2012 

 

Organizace „Společně – Jekhetane, o.s.“  se zaměřují zejména na dluhovou problematiku.  

Dojíždějí i na Hanušovicko 

 

Opatření č. 3.6 -  Podporované zaměstnání 

SPMP - jedná se o Agenturu podporovaného zaměstnávání 

Úkol: Š. Křístková - zjistí zda tato agentura stále funguje 

Termín: 12.10.2012 

 

Armáda spásy realizovala v min. letech dva projekty podporovaného zaměstnávání. Tyto projekty byly 

financovány ze zdrojů ESF, přičemž primárně byly určeny jako podpora sociální práce pro osoby bez 
přístřeší s nabídkou dalším osobám dlouhodobě nezaměstnaným s nízkou kvalifikací. 
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Návazný projekt podporovaného zaměstnávání nebyl v roce 2012 podpořen. Po úpravách je připraven pro 

případnou další výzvu. 

 

Opatření č.  3.7 - Sociální podnikání 

Mezi fungující sociální podniky v působnosti města Šumperk patří restaurace "Na Předměstí". 

Úkol: M. Chlubnová - zjistí podrobnější informace 

Termín: 12.10.2012 

 

Armáda spásy v budoucnu plánujeme převést provoz kuchyně do režimu sociálního podniku. V 
současnosti je provoz využit jako tréninkové pracoviště, kde lze vykonávat VS, VPP a OPP.  

V tomto roce dále vstoupila do jednání se soukromým subjektem na Hanušovicku, kde jedna z možností 

spolupráce je v podobě sociálního podniku s možností života v komunitě jako následná služba pro 
uživatele azylového domu. 

 

PRIORITA A2 - Podpora koordinace sociálních služeb 

Současná podoba projednána. Pracovní skupina současnou praxi bere na vědomí. 

 

CÍL B: UMOŽNIT OBČANŮM PODÍLET SE NA PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PRIORITA B1 - Udržitelnost procesu komunitního plánování - monitoring potřeb občanů 

- Současná podoba projednána. Pracovní skupina současnou praxi bere na vědomí. 

- Schránky na připomínky veřejnosti nefungovaly. V dalším projektu s nimi nebude pracováno. 

- www. schránky jsou součástí stránek města Šumperka. 

- Dny otevřených dveří jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 

- Možnost rozdávání dotazníků veřejnosti. 

 

PRIORITA B2 - Zajistit informovanost občanů města o sociálních službách 

- body 3, 4 a 5 v prioritě B1 

- základní informace v periodiku města  „Zpravodaj“ 

- elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb. Současný adresář, který je součástí stránek  
města není aktuální 

 

PODNĚT: D. Jersák - "Vyrobit video spot o sociálních službách, který by byl k dispozici na volně 

dostupném serveru s videi (např. www.youtube.com). Jeho zhotovení by mohlo být realizováno např. 

v rámci absolventské práce na místní VOŠ“. 

 

http://www.youtube.com/
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PRIORITA B3 - Podpora rozvoje dobrovolnictví, svépomoci a sousedské výpomoci 

Jediná organizace na Šumpersku, která v současnosti pracuje s dobrovolníky v dikci zákona je SONS. 

Úkol: Š. Křístková - zjistí v SONSu potřebné informace 

Termín: 12.10.2012 

 

CÍL C: VYTVOŘIT ROVNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PRIORITA C1 - Vytvoření systému nefinanční podpory sociálních služeb na území města 

Šumperka 

- Adresář poskytovatelů soc. služeb 

- Webové stránky KPSS 

- Vyjádření města k žádostem o poskytnutí dotace poskytovatelům soc. služeb 

Závěr: Tento systém v současné době funguje 

 

 

PRIORITA C2 - Vytvoření systému finanční podpory sociálních služeb na území Šumperka 

- Veřejná finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb 

- Granty a dotace města Šumperk 

Závěr: Město deklaruje své potřeby a priority. Vlastní systém je ze strany členů PS bez připomínek. 

 

 

CÍL D: DOPORUČENÍ PRO KRAJSKÁ OPATŘENÍ 

 

PRIORITA D1 - Domov se zvláštním režimem 

- Vincentinum Šternberk budou na Šumpersku dělat chráněné bydlení a dům se zvláštním režimem 

- Armáda spásy vstoupila v jednání s olomouckým krajem o potřebě vzniku soc. služby tohoto typu 
pro osoby v krizi 

Úkol: D. Jersák - doplní potřebné informace za Armádu spásy. 

Termín: 12.10.2012 

 

PRIORITA D2 - Rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních titulů 

Pracovní skupina současnou praxi bere na vědomí 
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6. Návrh a schválení termínů jednání pracovní skupiny pro následující období 

 
Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční:  

 

25.10.2012 v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk 
29.11.2012 v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk 

 

  

7. Různé 

 

Každý člen pracovní skupiny musí vyplnit osobní dotazník, který doručí (elektronicky nebo poštou) 

koordinátorce KPSS, pí. Bc. Slavěně Karkoškové. 

Všechny úkoly musí být vypracovány nejpozději do 12.10.2012 a zaslány vedoucímu skupiny D. Jersákovi 

na e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz 

  
 

 
V Šumperku dne 20.9.2012 

 
 

 

 
Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 
 

 

Schválil/a: David Jersák 
vedoucí PS   

 

 


