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Zápis z třetího jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS 
v Šumperku dne 29.11.2012 

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. KA1:  Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
Šumperk - Informace o doplnění nových členů v rámci jednotlivých PS  

4. KA2: Naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb - Informace k finalizaci výstupu 

vyhodnocení „Komunikačního plánu“  

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

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 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve 
městě Šumperk 

Koordinační skupina komunitního plánování soc. služeb hlasováním rozhodla o: 

 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, centrum soc. služeb 

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 
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 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 

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 

 

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

 

Opatření č. 3.3 Dům na půl cesty (dále jen DPC) 

Jednání Diakonie ČCE o možném provozování DPC v Zábřeze nebylo úspěšné a v současné době je k dispozici 

spádově nejblíže DPC v Jeseníku. Diakonie ČCE nadále hledá vhodné prostory v Zábřeze, popř. v dalších 
blízkých lokalitách vhodné prostory. 

Na Šumpersku v současné době zařízení „Dům na půli cesty“ není provozováno, lze využít volné kapacity v 
Jeseníku.  

 

5. 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 

• Prezentace poskytovatelů soc. služeb a další návazných služeb na úrovni základních informací o 

provozovaných službách bude zrealizována v příštím období prostřednictvím „Šumperského 
zpravodaje“. Byla dohodnuta pravidla pro počet prezentaci. Všechny organizace budou mít jednotnou 

formu článku max. o 2000 znacích (je ve vyjednávání rozšíření na 4000).  

• První článek vyjde již před Vánoci a bude v něm prezentováno komunitní plánování soc. služeb, poté 
budou následovat prezentace jednotlivých organizací v abecedním pořadí (nejprve poskytovatelé 

registrovaných služeb, po prezentaci všech navážou prezentace ostatních poskytovatelů návazných 
služeb).  

• V "Šumperském zpravodaji" bude vydán také dvojlist -  adresář poskytovatelů sociálních služeb se 

základními  kontakty (realizace: jaro 2013). 

• elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb - probíhá revize a kompletace obsahu. 

• letáky pro veřejnost 

 



 
 

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." 

 

Setkání s odbornou veřejností v termínu 24.4.2013 – na „Komíně“.  

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

 

Setkání s širokou veřejností – 22.5.2013 (místo bude upřesněno) 

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“. 

 

6. Různé 

 

• Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 16.1.2013 
v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk. 

Další informace:  

• Armáda spásy pořádá 18.12.2012 v 16:30 hod Štědrovečerní hostinu, na kterou jsou všichni srdečně 

zváni 

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

• 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 7.12.2012 
 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 
Člen PS 

 
 

 
Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS   

 
 

 

mailto:ad_sumperk@armadaspasy.cz

