
 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO  
 

ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny III - Osoby v krizi a sociálně vyloučeni    

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: CSS AS v Šumperku, Vikýřovická 1495, Šumperk 

Dne:  3. 10. 2018 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

 Vydefinování potřeb cílové skupiny (shrnutí podkladů zaslaných jednotlivými členy PS):  

 Dostupnost sociálního bydlení (chápeme část vyčleněného bytového fondu obce, který zpravidla 

spravuje další subjekt - NNO, a v rámci užívání realizuje podporu bydlících formou terénní sociální 

služby), dostupnost chráněného bydlení a bydlení s podporou  

 Dostupnost bezplatného právního poradenství na území ORP 

 Sjednocení postupu Úřadu práce při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi 

 Dostupnost odborné podpory (psychologická, psychiatrická, pedagogická, lékařská, terapeutická)   

 Dostupnost základní zdravotní péče (praktičtí lékaři) a lékáren i mimo města a větší obce  

 Dostupnost chráněných pracovních míst a projektů podporovaného zaměstnání 

 Dostupnost potravinové a materiální pomoci 

 Popis cílů a opatření č. 5 a č. 6 

cíl 5 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby v krizi a sociálně vyloučeni na území ORP 

Šumperk 

 opatření 5.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství – Poradny pro 

rodinu Olomouckého kraje Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. - Poradna pro rodinu 

Šumperk,  

 opatření 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství – Občanská 

poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 

 opatření 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem - Domov Přístav 

Armády spásy v České republice, z.s. 

 opatření 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylového domu Armády spásy v České republice, 

z.s. 

 opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylového domu organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

 opatření 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby Kontaktního a poradenského centra Krédo, 

organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

 opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

 opatření 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím 

násilím Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. v Poradně pro rodinu Šumperk. 

 opatření 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové denní centrum, Armády spásy v České 

republice, z.s. 

 opatření 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armády spásy v České republice, z.s. 
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 opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy - pro ORP Šumperk, 

organizace  SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 

 opatření 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy na území ORP Šumperk, Terénní 

programy na Šumpersku, Společnost Podané Ruce o.p.s.  

cíl 6 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni na území ORP Šumperk  

 opatření 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství Centrum komplexní péče v 

Olomouckém kraji, Společnost Podané Ruce o.p.s.  

 opatření 6.2 Rozšíření, následně potom zachování sociální služby terénních programů v návaznosti 

na službu kontaktního centra, poskytovanou organizací PONTIS Šumperk o. p. s 

 
Po samostatném projednání předložených potřeb, opatření a jejich dílčích úpravách odsouhlasili znění 

všichni přítomní členové pracovní skupiny formou hlasování výše uvedené (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 

nehlasoval - člen omluven z jednání), aby v tomto znění bylo použito do komunitního plánu pro ORP 

Šumperk na další období. Tímto je text postoupen dále KS KPSS k zapracování do finálního dokumentu. 

 

Zapsala: M. Pospíšilová, Schválil: D. Jersák 

V Šumperku dne 8. října 2018 

 

 

 

 

zapsal/a 


