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Naše Sp.Zn.: 59928/2012 SOC/SLKA 
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Zápis „č. 2“ z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS 

v Šumperku dne 11. 10. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Charita Šumperk 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1) Zahájení a schválení programu  

Jednání zahájila vedoucí PS a přivítali všechny přítomné. Program byl jednomyslně schválen, 

nebyly vzneseny žádné doplňující body programu. 

 

2) KA 2: Vyhodnocení procesu a „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na 

období let 2007 – 2015“ 

- Do přehledu realizovaných opatření doplněny podklady od jednotlivých poskytovatelů. 

Další realizovaná opatření nebyla doplněna.  

Závěr: Členové pracovní skupiny odsouhlasili vyhodnocení realizovaných opatření PS 

Osoby se zdravotním postižením KPSS. 

- Způsoby komunikace s veřejností.  

Závěr: Pracovní skupina zhodnotila způsoby komunikace s veřejností a navrhla způsoby 

komunikace s veřejností pro další období. 

 

3)  Informační aktivity 

- 2 setkání s  veřejností – první se uskuteční v týdnu 20. - 24. 5. 2013 

- 2 setkání s odbornou veřejností - kulaté stoly – první se uskuteční v týdnu 22. – 26. 4. 

2013 

- články ve zpravodaji + vložené listy 

Návrh vytvoření informačního letáku přehledu poskytovatelů dle cílových skupin včetně 

„nešumperských“ poskytovatelů s působností v Šumperku a okolí, který by se 

distribuoval i na obecní úřady (včetně sociálních komisí), do škol apod. 
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4) Změna termínu konání jednání PS 

Vzhledem k termínu konání jednání koordinační skupiny se uskuteční jednání PS 20. 11. 

2012  

Závěr: Byl schválen náhradní termín jednání PS 

 

5) Různé 

 

 

 

Příští jednání pracovní skupiny OSZP KPSS se uskuteční 20. 11. 2012 v prostorách 

Charity Šumperk. 

 

 

 

 
V Šumperku dne 11. 10. 2012  

 

 

zapsal/a: ……………………………………… 

                                       vedoucí PS 


