Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

Zápis „č. 3“ z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS
v Šumperku dne 20. 11. 2012
Přítomni:
Místo:

dle prezenční listiny
Charita Šumperk

PROGRAM:

1) Zahájení a schválení programu – program byl jednomyslně členy PS schválen.
2) Doplnění Seznamu poskytovatelů sociálních služeb


Středisko rané péče doplňuje § 65

3) Kulatý stůl – setkání s odbornou veřejností: termín 24. 4. 2013
4) Setkání s veřejností – „veletrh služeb“: termín 22. 5. 2013
5) Náměty na propagační předměty zaslat mailem do 14. 12. vedoucí PS.
6) Příprava článku do Zpravodaje:
 2 články: ve dvou po sobě jdoucích vydáních Zpravodaje – poskytovatelé poskytující více
než 3 služby registrované dle zák. č. 108/2006 Sb., včetně služeb navazujících,
doplňujících… (PONTIS Šumperk, o.p.s.; Diakonie ČCE – středisko Sobotín, Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.- Šumperk);
 1 článek: ostatní poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, 1 článek pro
registrované i navazující služby;
 1 článek: organizace poskytující služby navazující.
 Článek o rozsahu max. 2 000 znaků (v jednání navýšení množství znaků na 4 000 znaků),
možno doplnit fotografií 5x6cm, která se započítává do počtu znaků – 500 znaků. Cca 2
cm loga povinné publicity. Obyčejný text ve wordu bez grafických úprav
 Návrh na archivování článků na webových stránkách komunitního plánování.
7) Termín dalšího konání jednání PS 15. 1. 2013
8) Různé
Přednesl: p. Baleja
Diskuse nad tématy, kde umístit osoby, které nepatří do naší cílové skupiny – lidé imobilní
pod vlivem alkoholu, osoby s autismem.
Závěr: Tato témata a potřeby vzniku dalších služeb bude řešit pracovní skupina v rámci
komunitního plánování od ledna roku 2013.
V Šumperku dne 20. 11. 2012

Zapsal/a:
………………………………
Bc. Bohdana Březinová
Schválil/a:

………………………………
Ing. Marie Vychopeňová

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