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Zápis ze 4. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 03. 10. 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 projektu spolu s předsedou KS KPSS a přivítali všechny přítomné.  

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

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 9 – 0 – 0 

 

2) Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání 

Koordinátorka projektu provedla kontrolu zápisu a úkolů z minulého jednání. Úkoly jsou postupně 

plněny, příp. termín pro splnění ještě neuplynul.  

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky 

 

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

městě Šumperk  

3.1. Schválení doplnění pracovní skupiny I. Děti, mládež a rodina. Navrhováno je doplnění I. PS o tyto 

členy: Kolářová Soňa, DiS. (FOD) a Čermáková Lenka, DiS. (uživatel). 

Navrhované složení PS I.: 

vedoucí PS 1. Skálová Pavla, Bc. MěÚ Šumperk, vedoucí odboru SOC 

zadavatel 2. Michálková Běla, Ing, MěÚ Šumperk, OSPOD 

poskytovatel (soc. služby) 3. Höhlová Kateřina, DiS. Poradna pro rodinu Šumperk 

 4. Tkadlecová Aneta, Bc., DiS. Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

 5. Přemyslovská Eva, Bc. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

poskytovatel (jiné služby) 6. Žaitlik Martin, Ing. Bezpečný Šumperk, o.s. 

 7. Ondráček Jaroslav, Mgr. DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk  

 8. Muratidisová Anna, Mgr. PPP OK, pracoviště Šumperk 

 9. Kolářová Soňa, DiS. Fond ohrožených dětí, Zábřeh 

uživatel 10. Čermáková Lenka, DiS. uživatel 

 

Závěr: Složení I. PS Děti, mládež a rodina bylo KS KPSS jednohlasně schváleno.  

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 9 – 0 – 0 

 

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

4.1. Výstupy z jednání pracovních skupin 

Naplňování opatření Komunitního plánu: 

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin informovali o průběhu jednání pracovních skupin KPSS 

v měsíci září a realizaci KA 2. Členové pracovních skupin byli seznámeni s dokumentem „KA 

2_Vyhodnocení KP“. V rámci pracovních skupin bude dokument doplněn o další aktivity vedoucí 

k naplnění jednotlivých opatření Komunitního plánu v období 07/2007 – 05/2012.  

Veškeré podklady zpracované členy jednotlivých PS budou na nadcházejících jednáních PS 

projednány, schválené podněty pak budou zapracovány do dokumentu „KA 2_Vyhodnocení KP“. 

Tento dokument bude součástí dokumentu „Vyhodnocení procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v období 07/2007 – 05/2015“, který bude výstupem klíčové aktivity č. 2.  
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Úplné znění podkladů členů PS k naplňování opatření KP bude neveřejnou přílohou dokumentu 

„Vyhodnocení procesu ...“. 

 

Úkol: zpracovat výstupy jednotlivých PS z naplňování opatření dle cílových skupin 

uživatelů do tabulky KA 2_Vyhodnocení KP 

Zodpovídá: vedoucí PS, vybraný člen každé PS 

Termín: 31. 10. 2012 

 

Úkol: Zpracovat úplné znění naplňování opatření Komunitního plánu za všechny cílové 

skupiny uživatelů – neveřejná příloha dokumentu „Vyhodnocení procesu …“  

Zodpovídá: vybraný člen organizační struktury 

Termín: 16. 11. 2012 

 

Informování veřejnosti: 

Úkol: Komunikační plán – podněty členů PS na způsoby informování veřejnosti budou 

shrnuty za každou PS a zaslány koordinátorce projektu 

Zodpovídá: vedoucí PS 

Termín: 31. 10. 2012 

  

4.2. Porovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Koordinátorka projektu zpracovala tabulku „Srovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných 

služeb“, porovnávána bude síť poskytovatelů viz. Adresář 12/2006 a 08/2009. 

 

Úkol: Zpracovat Srovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Zodpovídá: Bc. Pavla Skálová 

Termín: 31. 10. 2012 

 

5) KA 6: Informační aktivity 

5.1. Návrhy členů PS – viz bod. 4. 1. zápisu „Informování veřejnosti“ 

5.2. Setkání s veřejností: 

 „Kulatý stůl“: 2x/projekt (do 31. 5. 2012), setkání pro odbornou veřejnost. První jednání se 

uskuteční v týdnu 22. – 25. 4. 2013. Jednání bude v rozmezí 2–3 hod. a jeho obsahem bude 

prezentace projektu a již realizovaných aktivit a výstupů projektu, které se může doplnit 

prezentací poskytovatelů sociálních služeb. Součástí setkání by mělo být také vzájemné 

předávání informací mezi poskytovateli služeb. Navrhované místo konání: „KOMÍN“. 

 

Úkol: domluvit konkrétní místo a termín jednání 

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková  

Termín: 14. 11. 2012 

 

 setkání s veřejností „Veletrh sociálních služeb“: 2x/projekt (04–06/2013 a 04–05/2014). Na 

setkání s veřejností budou poskytovatelé sociálních, příp. návazných služeb prezentovat svou 

činnost a aktivity. Setkání bude v rozmezí od cca 10:00 – 17:00 hod. a bude doprovázené 

kulturním programem, na jehož realizaci se budou podílet poskytovatelé a uživatelé služeb. 

První setkání s veřejností bude realizováno v týdnu od 20. – 23. 5. 2013, místem setkání by 

měl být park za Vilou Doris.  

Úkol: domluvit konkrétní místo a termín jednání  

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková   

Termín: 14. 11. 2012  
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5.3. Informativní články ve Zpravodaji 

V rámci informačních aktivit budou ve Zpravodaji vycházet články o jednotlivých poskytovatelích 

sociálních služeb ve městě Šumperk, popř. na území ORP Šumperk. 

 

Úkol: Sestavit seznam všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

Zodpovídá: Bc. Pavla Skálová 

Termín: 31. 10. 2012 

   

Úkol: Zajistit podmínky pro články na stránkách Zpravodaje 

Zodpovídá: koordinátorka projektu 

Termín: 31. 10. 2012 

  

6) Různé 

V rámci supervize koordinátorka projektu zpracovala „osnovu“ dokumentu „Vyhodnocení procesu a 

Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007 – 2015“ (výstup KA 2) 

Úkol: Zaslat členům KS KPSS osnovu v elektronické podobě 

Zodpovídá: Koordinátorka projektu 

Termín: 5. 10. 2012 

  

V rámci nepřímých nákladů projektu budou zakoupeny propagační předměty. 

Úkol: Návrhy na propagační předměty 

Zodpovídá: KS KPSS 

Termín: 31. 12. 2012 

  

Změna u člena PS IV. + aktualizace kontaktních údajů Ing. Vychopeňové 

Úkol: Zajistit aktualizaci údajů členů IV. PS na webových stránkách a v adresáři 

Zodpovídá: Koordinátorka projektu 

Termín: Ihned 

 

Bc. Skálová informovala o záměru firmy Medist-zdrav. mat. s.r.o., která v rámci KPSS ve městě Zábřeh 

bude realizovat přestavbu stávajících nevyužitých budov v areálu bývalých vojenských kasáren i 

s příslušnými plochami na Domov se zvláštním režimem (celková kapacita 156 klientů) a Domov 

s pečovatelskou službou (celková kapacita 60 klientů) na ulici 28. října 31, Zábřeh. Projekt financován 

z ROP. 

 

Pan Jersák podal informaci o akci připravované v Olomouci k Mezinárodnímu dni za vymícení chudoby, 

pořádajícími organizacemi jsou Armáda spásy, Charita Olomouc a organizace Člověk v tísni. Konference 

se koná 17. 10. 2012. (pozvánka byla členům KS KPSS zaslána elektronicky) 

 

Trvající úkoly: 

Úkol: 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 

  

Úkol: 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. 
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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 

  

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 14. 11. 2012 v 8:00, 

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

 

 

 

 

V Šumperku dne 8. 10. 2012 

________________________ 

Zapsala:  Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka projektu 

  


