
 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“  

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

 

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

KPSS v Šumperku dne 25.10.2012 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

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

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 
2. Kontrola minulého zápisu a z něj vyplývajících úkolů 

3. KA2: Shrnutí revize vyhodnocení naplňování stávajícího komunitního plánu 
4. KA6: Setkání s veřejností – informace ze setkání KS KPSS 

5. Návrh propagačních předmětů 

6. Různé 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání. Program byl schválen – 

souhlas vyjádřen hlasováním přítomných. 

 

2. Kontrola minulého zápisu a z něj vyplývajících úkolů 

Úkoly uložené členům pracovní skupiny byly včas zpracovány a zapracovány do souhrnné zprávy. Celkový 
obsah byl předmětem společné revize. 

 

3. KA 2: Shrnutí revize vyhodnocení naplňování stávajícího komunitního plánu: 

Opatření č. 3.1 - Nízkoprahová denní centra (dále jen NDC) pro osoby ohrožené 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. 

 

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) 

Jednání Diakonie o umístění DPC v Zábřeze nebylo úspěšné a v současné době mají DPC pouze v 
Jeseníku. Diakonie ovšem stále hledá v Zábřeze, popř. v dalších blízkých lokalitách vhodné prostory. 

Na Šumpersku tím tedy tato službu bez náhrady zaniká resp. lze využít volné kapacity v Jeseníku. 
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Opatření č. 3.5 - Podpora terénní práce a služeb následné péče 

Armáda spásy - nemá terénní práci registrovanou jako samostatnou soc. službu, je to pouze součástí 
služeb nízkoprahové denní centrum (dále jen NDC) a azylový dům (dále jen AD) celkem 2x 0,5 úvazku. 

Město Šumperk – zajišťuje terénní služby pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení.  

 

Úkol: Současná terénní práce organizace RES-SEF - informace zjistí p. Rab. 

Výsledek: terénní programy a NDC pro děti po organizaci RES-SEF přebírá od nového roku organizace 
Podané ruce. 

RES-SEF: Mají zájem se zapojit do procesu komunitního plánování soc. služeb v Šumperku. Požádali o 
možnost delegovat zástupce za organizaci. 

 

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

Výsledek: Součástí této služby je i „klubík“ pro děti. 

Úkol: H. Vitásková – jaké jsou aktivity v tomto „klubíku“ 

 

Organizace „Společně Jekhetane“  se zaměřují zejména na dluhovou problematiku.  

Dojíždějí i na Hanušovicko. 

 

Opatření č. 3.6 -  Podporované zaměstnávání 

SPMP - jedná se o Agenturu podporovaného zaměstnávání. 

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

Výsledek: organizace aktivně poskytuje podporu, byla zapojena do Individuálního projektu Olomouckého 
kraje – Poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace v Olomouckém kraji reg. č.: 

CZ.1.04/3.1.00/05.00015, část 9 

 

Opatření č.  3.7 - Sociální podnikání 

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

Úkol: M. Chlubnová - zjistí podrobnější informace 

Výsledek: restaurace „Na Předměstí“ zaměstnává osoby, které jsou těžce uplatnitelní na trhu práce. 

 

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. 
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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. 
- Web KPSS je součástí webu města Šumperka - prošel rekonstrukcí a splňuje současné standardy. 

- Lze propojit s KPSS dny otevřených dveří jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 
- V rámci akcí, kde byla přítomna veřejnost probíhala dotazníková šetření. Tuto formu navrhujeme 

zachovat a výsledky publikovat přes nosiče KPSS (zejména přes elektronická média). 

 

PRIORITA B2 - Zajistit informovanost občanů města o sociálních službách 

- Popsáno v bodě programu č. 4 KA6: Setkání s veřejností – informace ze setkání KS KPSS 
(viz. níže). 

 

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 

Výsledek: dobrovolníky využívá nejenom SONS ale i Nemocnice 

 

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 

Návrh: S. Karkošková – „Návrhy na doplnění funkcionalit jsou vítány. Lze zde publikovat novinky ve 

službách, akce poskytovatelů (např. den otevřených dveří). Doporučeno zasílat finální podobu plakátu či 
pozvánky v el. podobě ve formátu PDF.“ 

- 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. 
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CÍL D: DOPORUČENÍ PRO KRAJSKÁ OPATŘENÍ 

PRIORITA D1 - Domov se zvláštním režimem 

- Vincentinum Šternberk plánuje na Šumpersku zrealizovat projekt chráněného 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 podrobnější informace za Armádu spásy. 

Výsledek:  

 
Armáda spásy vstoupila do jednání o potřebě služby „Dům se zvláštním režimem pro osoby s nízkými 

příjmy a osoby, které se v minulosti potýkaly se závislostmi a nejsou soběstačné“ s krajským úřadem 

olomouckého kraje.  
Tato služba v Olomouckém kraji doposud úplně chybí, respektive Charita Olomouc nabídla městu 

Olomouc, že pro jeho potřeby několik lůžek zřídí v rámci některého ze svých stávajících zařízení. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, pro roky 2011 – 2014, konstatuje 

potřebu a současně deklaruje podporu nových projektů, které by se věnovaly právě výše zmíněné 

skupině.  
 

Podmínkou realizace zde v Šumperku v objektu Armády spásy, centru soc. služeb je defakto převod 
majetku z ÚZSVM na město Šumperk. V minulém roce do jednání s ÚZSVM aktivněji vstoupilo město 

Šumperk a žádá o převod majetku na adrese Vikýřovická 1495 do svého majetku.  

Před vlastním spuštěním služby musí být v současné době nevyužívaný objekt rekonstruován, protože je 
neobyvatelný. Pokud by všechny etapy na sebe bezproblémově navazovaly (převod majetku a 

rekonstrukce objektu), službu by bylo možné nabídnout v roce 2014 (v jeho průběhu).  

 

PRIORITA D2 - Rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních titulů 

Pracovní skupina současnou praxi bere na vědomí 

 

4. KA6: Setkání s veřejností – informace ze setkání KS KPSS 

PRIORITA B2 - Zajistit informovanost občanů města o sociálních službách 

- body 3, 4 a 5 jsou uvedeny v prioritě B1 
- základní informace zveřejnit „Šumperském zpravodaji“ – od poloviny prosince 2012 bude 

v měsíčníku každý měsíc vycházet článek o sociální službě v Šumperku dle registru poskytovatelů 

sociálních služeb neabecedního pořadí. Doporučujeme v rámci KS KPSS vyjednat jednotnou 
strukturu příspěvku, aby splňoval potřeby KPSS. 

- elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb. Současný adresář, který je publikován na 
webu potřebuje aktualizaci (jeho aktualizace je předmětem práce KPSS dle harmonogramu). 

- letáky pro veřejnost 

Návrh: S. Karkošková – „Možnost vytvoření letáku, který bude rozdáván na akcích, ve kterém bude ve 

zkratce vyjádřeno, co to je individuální plánování a dále by tam mohly být představeny jednotlivé služby 

pro danou cílovou skupinu.“ 
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Návrh: H. Vitásková – „Možnost do letáku zařadit i historii Šumperka, budoucnost, služby, apod.“ – 

nakonec domluveno, že toto by se mohlo dát na web. 

Návrh: D. Jersák – „Každá organizaci by mohla vytvořit svůj leták tak, aby byl v souladu s komunitním 

plánováním.“ 

Návrh: D. Jersák – „Představit komunitní plánování a jednotlivé služby v něm zapojené formou přednášek 
na školách např. 1x za rok.“ 

Návrh: Š. Křístková – „Možnost využít kabelových TV na prezentaci komunitního plánování“ – Rapotín, 
Vikýřovice 

Návrh: p. Rab – „Možnost využít facebook?“ 

Doplnění informace: S. Karkošková – „Rada Města Šumperk se rozhodla tuto platformu pro prezentaci 

města Šumperka nevyužívat (a to ani pro dílčí projekty).  

KPSS respektuje toto rozhodnutí, zvolí vhodné náhradní formy použitelné na webu KPSS.“ 

 

Setkání s odbornou veřejností v termínu 22. – 25.4.2012 – na „Komíně“.  

Předmětem budou prezentace jednotlivých služeb, prezentace projektů, výstupů z jednání PS, diskuze. 

Setkání s širokou veřejností – 20 . -23.5.2012  

Bude zaměřeno na seznámení s nabídkou a činností poskytovatelů soc. služeb, v programu je také 
počítáno s dalším kulturními vložkami a příspěvky např. možnost vystoupení dětí z „Klubíku“. 

 
 

5. Návrh propagačních předmětů 

 

Návrhy: propisky, bločky, klíčenky, magnety, láhve na vodu, trička, deštníky 

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“. 

 

 

6. Různé 
 

A) Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 29.11.2012 

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

 

B) Zpracování souhrnnu vyhodnocení KPSS za všechny pracovní skupiny:  
 
Úkol: p. Rab – bude k dispozici pro případné upřesňující dotazy tomu, kdo bude finalizovat komunitní 

plán. 
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C) Další informace:  

 
- Organizace Jekhetane spouští spolu s PMS projekt na pomoc obětem trestných činů.  

- Pracovní skupina č. III. obdržela návrh na rozšíření o pracovnici organizace RES-SEF. Vedoucí PS 

dle pravidel předloží a doporučí návrh rozšíření koordinační skupině KPSS na nejbližším jednání. 
- Všechny úkoly musí být vypracovány nejdéle do uvedeného termínu v úkolu a zaslány vedoucímu 

pracovní skupiny D. Jersákovi na e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz. 

- Z organizačních důvodů před konáním setkání pracovní skupiny každý člen potvrdí 
svou účast na avízované pracovní jednání. 

  

 

 
V Šumperku dne 2.11.2012 

 
 

 

 
Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 
 

 

Schválil/a: David Jersák 
vedoucí PS   
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