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Zápis č. 2 z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 3. 10. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

PROGRAM:  

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

2. Vyhodnocení procesu „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007 

– 2015“ 

3. Kontrola úkolů 

4. Různé 

 

 

1) Zahájení a schválení programu  

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Mgr. M. Adámek, který přivítal koordinátorku projektu  

Bc. S. Karkoškovou a seznámil přítomné s programem. Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny 

žádné doplňující body programu. 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 8 – 0 – 0. 

 

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

Šumperk  

Bc. S. Karkošková informovala o 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 

 

3) KA 2: Naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb  

Bc. S. Karkošková informovala o průběhu jednání pracovních skupin KPSS a seznámila přítomné 

s dokumentem „KA 2 Vyhodnocení KP“. Dokument bude doplněn o další aktivity vedoucí k naplnění 

jednotlivých opatření Komunitního plánu v období 07/2007 – 05/2012 na základě podkladů pracovních 

skupin. 

 

Tento dokument bude součástí „Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb v období 

07/2007 – 05/2015“, který bude výstupem klíčové aktivity č. 2.  

Úplné znění podkladů členů PS k naplňování opatření KP bude neveřejnou přílohou dokumentu 

„Vyhodnocení procesu“. 

 

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

do tabulky KA 2 Vyhodnocení KP 

Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny 

Termín: 31. 10. 2012 
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4) Porovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Bc. S. Karkošková informovala o zpracování „Srovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb“, 

Bc. Skálová odpovídá za porovnání bude sítě poskytovatelů viz. Adresář 12/2006 a 08/2009.  

 

5) KA 6: Informační aktivity 

5.1. Setkání s veřejností: 

- „Kulatý stůl“: 2x/projekt, 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“. 

  

- Setkání s veřejností „Veletrh sociálních služeb“: 2x/projekt. 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.  

 

5.2. 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. Bc. S. Karkošková na příštím jednání bude 

informovat o podmínkách prezentace poskytovatelů služeb. 

 

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

Mgr. M. Adámek seznámil přítomné s odeslanými úkoly z minulého jednání, podklady byly předány členům 

pracovní skupiny.  

Úkol č. 1  Doplnění člena pracovní skupiny, úkol trvá. 

Zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny 

Termín:  25.10.2012 

 

Úkol č. 2  Hodnocení poskytovaných sociálních služeb v Šumperku z pohledu poskytovatele 

a z pohledu občana města.  

Požadavek na odeslání pomůcek k zapůjčení kompenzačních pomůcek p. 

Dostálové, email: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz.  

Zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny 

Termín:  25.10.2012 

 

Úkol č. 3 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).   

Úkol č. 4:  Doplnění počtu lůžek a umístěných klientů za období poskytování sociálních 

služeb v ŠN.  

Zodpovídá: Mgr. E. Pavelková 

Termín:   25.10.2012 

 

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

seniory Šumperk). 

Úkol č. 5 vyhodnocení poskytovatelů soukromých, terénních pečovatelských služeb. 

mailto:vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz
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Zodpovídá: p. Dostálová 

Termín:   25.10.2012 

 

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

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

 

Úkol č. 6  Komunikační plán. Úkol trvá, požadavek na odeslání termínu dne otevřených dveří 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny 

Termín:   25.10.2012 

 

7) Různé:  

- Ing. Řezáčová upozornila na nedostatek lůžek pro poskytování respitní péče. 

- Mgr. Kolegarová informovala o požadavcích osob blízkých na hodinové služby hlídání seniorů 

v domácím prostředí.  

Tyto připomínky budou zapracovány do Hodnocení a doporučení komunitního plánu. 

 

 

Příští jednání pracovní skupiny Senioři KPSS se uskuteční ve středu 5. 11. 2012  

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

 
 

 

 

 

V Šumperku dne 10. 10. 2012     Zapsal/a: __________________________ 

Mgr. Eva Pavelková 

                             Člen PS 

 

 

 

                                                                  ___________________________ 

Mgr. Miroslav Adámek 

         Vedoucí PS 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

          

                                   


