
 

 

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 5. Jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 14. 11. 2012 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  zasedací místnost MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání zahájila koordinátorka projektu a přivítala všechny přítomné. Na základě podnětu vedoucího 

PS IV. Mgr. Adámka navrhla koordinátorka doplnění programu v bodě:  

3. KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Šumperk  

 Schválení doplnění pracovní skupiny IV. Senioři 

Doplněný program byl jednomyslně schválen, poměr hlasování (pro-proti-zdržel se) 9–0–0. 

 

2. Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání  

Koordinátorka projektu provedla kontrolu zápisu z minulého jednání. Zadané úkoly byly v termínu 

splněny, příp. termín pro splnění ještě neuplynul, úkoly trvají. 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

3. KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve 

městě Šumperk  

 Schválení doplnění pracovní skupiny III. Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

Vedoucí PS III. David Jersák navrhl doplnit PS III. o zástupce o.s. RES-SEF na základě jejich žádosti: 

vedoucí PS 1 Jersák David Armáda spásy 
zadavatel 2 Křístková Šárka, Bc. MěÚ Šumperk, odd. HN a soc. služeb 
poskytovatel (soc. služby) 3 Chlubnová Miroslava, DiS. Armáda spásy, centrum soc. služeb 
  4 Holzerová Martina, Bc. PONTIS Šumperk, o.p.s. 
  5 Koutná Miroslava, Mgr. SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s. 
  6 Novák Jiří, Mgr. PONTIS Šumperk, o.p.s. 
  7 Rab Tomáš, Bc. Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
  8 Válková Alice, Mgr. RES–SEF, o.s. 
  9 Vitásková Helena, Bc. město Šumperk  
poskytovatel (jiné služby) 10 Klíč František, Mgr. Probační a mediační služba Šumperk  
 

Doplnění složení PS III. Osoby v krizi a sociálně vyloučeni bylo jednomyslně schváleno, poměr 

hlasování (pro-proti-zdržel se) 9–0–0. 

 

 Schválení doplnění pracovní skupiny IV: Senioři 

Vedoucí PS IV. Mgr. Miroslav Adámek navrhl doplnit PS IV. o zástupce z řad uživatelů služeb: 

vedoucí PS 1 Adámek Miroslav, Mgr. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

zadavatel 2 Müllerová Zuzana, DiS. MěÚ Šumperk, odd. HN a soc. služeb 

poskytovatel (soc. služby) 3 Daňková Dagmar PONTIS Šumperk, o.p.s. 

  4 Dostálová Jiřina  Charita Šumperk  

  5 Kubová Markéta, Bc. Armáda spásy, centrum soc. služeb 
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  6 Řezáčová Hana, Ing. Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

  7 Svozilová Aneta, Bc., DiS. Domov důchodců Šumperk, p.o. 

poskytovatel (jiné služby) 8 Kolegarová Věra, Mgr. ADP Victoria – domácí ošetřovatelská 

péče 

  9 Pavelková Eva, Mgr. Šumperská nemocnice, a.s. 

uživatel 10 Slavická Svatava   

 

Doplnění složení PS IV. Senioři bylo jednomyslně schváleno, poměr hlasování (pro-proti-zdržel se) 

9–0–0. 

 

4. KA 2: Vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb 

 Finální výstupy vyhodnocení naplňování opatření KP dle cílových skupin (vedoucí PS) 

Členové koordinační skupiny obdrželi spolu s pozvánkou na jednání výstupy naplňování opatření 

KP za jednotlivé cílové skupiny uživatelů. Koordinační skupina KPSS bere výstupy bez připomínek 

na vědomí. 

 Porovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Členové koordinační skupiny obdrželi spolu s pozvánkou na jednání zpracovanou tabulku srovnání 

sítě poskytovatelů sociálních služeb. Koordinační skupina KPSS bere výstupy bez připomínek na 

vědomí. Srovnání bude součástí dokumentu „Vyhodnocení…“ a bude výchozím dokumentem pro 

mapování sítě poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících. 

 

5. KA 6: Informační aktivity  

 Aktuální informace k setkáním s veřejností: 

 Setkání s veřejností „Kulatý stůl“ se uskuteční dne 24. 4. 2013. v prostorách KOMÍNu, od 9:00 

do cca 12:00; 

 Setkání s veřejností „Veletrh služeb“ se uskuteční dne 22. 5. 2013 v prostoru za Vilou Doris, 

v čase od 10:00 do cca 17:00. 

 Příprava struktury článků pro Zpravodaj 

 David Jersák představil návrh obsahového rámce článků o poskytovatelích služeb, strukturu 

upraví v souladu s připomínkami členů KS KPSS; 

 Počet článků pro celkem 22 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a cca 15 

organizací poskytujících služby navazující na sociální oblast: 

 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. 

 Informace od PhDr. Zuzany Kvapilové: 

 cca ¼ stránky (z A4) 

 2 cm loga povinné publicity 

 text max. 2000 znaků, včetně mezer 

 obyčejný text ve wordu bez grafických úprav 

 možnost vložení fotografie cca 5x6cm -> text 1500 znaků včetně mezer 

 

6. Úkoly  

Úkol: Návrh struktura článků do Zpravodaje 

Zodpovídá: David Jersák 

Termín: 23. 11. 2012 
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Úkol: Navýšení max. počtu znaků pro článek ve Zpravodaji na 4000 znaků, včetně 

mezer 

Zodpovídá: Ing. Marek Zapletal 

Termín: 23. 11. 2012 

  

Úkol: Napsat článek do Zpravodaje – úvod k informacím o poskytovatelích služeb 

Zodpovídá: Koordinátorka projektu 

Termín: 20. 11. 2012 

  

Úkol: Doplnit seznam poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 30. 11. 2012 

  

7. Různé 

Další termín jednání koordinační skupiny KPSS je stanoven na čtvrtek 6. 12. 2012 od 13:30 v nové 

zasedací místnosti MěÚ Šumperk na ul. Jesenická. 

 

 

V Šumperku dne 22. 11. 2012      

Zapsala:  Slavěna Karkošková  

 koordinátorka projektu 

 


