
 
 

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 č. 3 z jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 05. 11. 2012 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  PONTIS Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 68, Šumperk  

 

PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

2. Kontrola úkolů 

3. Vyhodnocení procesu „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 

2007 – 2015“ 

4. Různé 

 

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny Mgr. M. Adámek, který přivítal koordinátorku projektu Bc. S. 

Karkoškovou a seznámil přítomné s programem. Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny 

žádné doplňující body programu. 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0 

 

2) KA 1: Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Šumperk 

Mgr. Adámek navrhl na doplnění PS Senioři p. Svatavu Slavickou. Paní Slavická je dlouholetou členkou 

Klubu důchodců Šumperk. Aktivně se zajímá o dění ve městě Šumperk. Pro pracovní skupinu může být 

významným přínosem z pohledu tvorby aktivit pro seniory. 

Návrh byl jednohlasně přijat. 

 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0 

 

3) KA 2: Naplňování stávajícího Komunitního plánu 

Mgr. Adámek seznámil přítomné s návrhem dokumentu „Vyhodnocení naplňování stávajícího 

Komunitního plánu sociálních služeb“, který byl všem členům rozeslán a měl by sloužit jako výstup PS 

Senioři. Do tohoto dokumentu se doplní práce s dobrovolníky v Domově důchodců Šumperk, p.o. a 

lépe se vyspecifikuje, která organizace poskytuje dobrovolnictví na základě zákona a která nikoliv. 

Zpracování požadavků je podmínkou ke schválení dokumentu. 

 

Dokument „Vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb“ byl jednomyslně 

schválen. Předán koordinátorce projektu bude až po zapracování všech výše uvedených změn. 

 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 5 – 0 – 0 

 

4) KA 6: Informační aktivity 

4.1. Setkání s veřejností 

 „Kulatý stůl“: 2x/projekt, setkání pro odbornou veřejnost. První setkání se uskuteční v týdnu 

22. – 25. 4. 2013. Jednání bude v rozmezí 2 -3 hod. a jeho obsahem bude prezentace 

projektu a již realizovaných aktivit a výstupů projektu, které se může doplnit prezentací 

poskytovatelů sociálních služeb. Součástí setkání by mělo být také vzájemné předávání 

informací mezi poskytovateli služeb. Navrhované místo konání: „KOMÍN“. 
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Setkání s veřejností „Veletrh sociálních služeb“: 2x/projekt. Na setkání s veřejností budou 

poskytovatelé sociálních, příp. návazných služeb prezentovat svou činnost a aktivity. Setkání 

bude v rozmezí 10:00 – 17:00 hod. a bude doprovázené kulturním programem, na jehož realizaci 

se budou podílet poskytovatelé a uživatelé služeb. První setkání s veřejností bude realizováno 

v týdnu od 20. – 23. 5. 2013, místem setkání by měl být park za Vilou Doris. 

 

4.2. Informativní články ve Zpravodaji 

V rámci informačních aktivit budou ve Zpravodaji vycházet články o jednotlivých poskytovatelích 

sociálních služeb ve městě Šumperk, popř. na území ORP Šumperk. Bc. S. Karkošková na příštím 

jednání bude informovat o podmínkách prezentace poskytovatelů služeb. 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 5. 11. 2013 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Miroslav Adámek  

Vedoucí PS 

 

 


