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Zápis z 6. Jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 6. 12. 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.  

Program byl jednomyslně schválen, poměr hlasování (pro-proti-zdržel se) 8–0–0. 

 

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 – úkol trvá. 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

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

Koordinátorka zaslala členům KS KPSS zpracován dokument „Vyhodnocení procesu komunitního 

plánování sociálních služeb v Šumperku 07/2007 – 05/2012“, včetně přílohy č. 1. Dokument bude 

připomínkován členy KS KPSS a projde jazykovou korekturou. 

 

4. KA 6: Informační aktivity  

Setkáním s veřejností: projednáno společně se členy Sociální komise: 

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

cca 12:00. Součástí programu bude prezentace projektu, doprovázená prezentací poskytovatelů 

sociálních služeb;  

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

v čase od 10:00 do cca 17:00.  

Ředitelem DDM Vila Doris byla navržena druhá varianta v případě deště nebo nejistého počasí: 

prostory kolem KOMÍNu v případě, v případě deště možnost rychlého přesunu do vnitřních  prostor 

KOMÍNu. 

DISKUSE:  pro veletrh služeb je členy Soc. komise i KS KPSS preferován prostor za Vilou Doris (v 

případě dlouhodobé příznivé předpovědi počasí) – místo velké koncentrace a pohybu lidí, 

podium a dostatečný prostor pro ukázky činnosti poskytovatelů sociálních služeb. 

Informace o poskytovatelích sociálních a navazujících služeb na stránkách Zpravodaje: 

 cca ¼ stránky (z A4) 

 2 cm loga povinné publicity 

 text max. 2 500 znaků, včetně mezer 

 text zpracovávat do formuláře zpracovaného p. Jersákem -> informace bude zveřejněna na 

webových stránkách KPSS (členové KS KPSS obdrželi e-mailem); 

 možnost vložení fotografie cca 5x6cm -> text kratší o 500 znaků!!! 

 Zpravodaj vychází ve středu, podklady je NUTNÉ zaslat vždy do úterý předcházejícího týdne na e-

mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz 
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5. Úkoly  

Úkol: Připomínkování dokumentu „Vyhodnocení procesu komunitního plánování v Šumperku 

07/2007 – 05/2012“, včetně přílohy č. 1 

Zodpovídá: Členové KS KPSS 

Termín: 14. 12. 2012 

  

Úkol: Vyhodnocení procesu komunitního plánování v Šumperku 07/2007 – 05/2012: doplnění 

kapitoly č. 3 Shrnutí za jednotlivé cílové skupiny 

Zodpovídá: Vedoucí pracovních skupin 

Termín: 14. 12. 2012 

 

Úkol: Vyhodnocení procesu komunitního plánování v Šumperku 07/2007 – 05/2012: zajištění 

jazykové korektury 

Zodpovídá: Bc. Skálová, Bc. Karkošková 

Termín: 31. 12. 2012 

  

Úkol: Setkání s veřejností – návrh na moderátora  

Zodpovídá: Členové KS KPSS 

Termín: 28. 2. 2013 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz 

  

Úkol: Setkání s veřejností – návrh na vystupující podílející se na programu 

Zodpovídá: Poskytovatelé služeb, členové pracovních skupin  

Termín: 28. 2. 2013 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz 

  

Úkol: Setkání s veřejností – zajištění zvukaře  

Zodpovídá: Bc. Skálová 

Termín: 28. 2. 2013 

  

Úkol: Doplnit seznam poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

Zodpovídá: Vedoucí PS 

Termín: 31. 1. 2013 

  

6. Různé 

Další termín jednání koordinační skupiny KPSS je stanoven na středu 16. 1. 2013 v 8:00 v nové 

zasedací místnosti MěÚ Šumperk na ul. Jesenická. 

 

 

V Šumperku dne 13. 12. 2012      

Zapsala:  Slavěna Karkošková  

 koordinátorka projektu 

 


