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Zápis ze 7. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 28. 02. 2013 

 

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. 

 

2) Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání  

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Koordinátorka projektu provedla kontrolu úkolů z minulého jednání. 

 

3) KA 3: Analytická fáze 

Termín realizace této klíčové aktivity je do 08/2013. Cílem analytické fáze je:  

 zmapování aktuální situace na území, pro které má budoucí komunitní plán sociálních služeb platit. 

 podklady pro komunitní plán, pro tvorbu cílů a opatření. Výsledky analýz můžou určovat další 

směřování procesu KPSS, především je možné na jejich základě provést zúžení nebo specifikaci 

oblastí či problémů, jimž bude věnována zvýšená pozornost 

V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány: 

 Mapování sítě poskytovatelů sociálních a navazujících služeb: aktualizovaný souhrnný přehled  

 SWOT analýza: z pohledu poskytovatelů dle cílových skupin uživatelů služeb 

 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb: měla by obsahovat aktuální základní informace o 

poskytovatelích a jejich službách na daném území. Cílem analýzy je: 

 aktualizovat základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb ve městě (např. identifikační 

údaje, právní forma, územní působnost, apod.)  

 zjistit a popsat aktuální informace o poskytovaných sociálních službách (druhy a formy 

poskytovaných služeb, cílové skupiny a počty uživatelů, personální zajištění služby, apod.) 

 identifikovat chybějící či problematické oblasti v síti sociálních služeb (např. dostupnost či 

návaznost poskytovaných služeb, chybějící články poskytované péče, apod.) 

Jednou z kapitol Analýzy potřeb poskytovatelů je Analýza finančních toků do sociálních služeb, návrh 

dotazníku je přílohou zápisu  

 Soc-dem analýza: Soc-dem analýza bude doplněna o data ze SLDB 2011 a aktuální data ČSÚ za rok 

2012 (zveřejnění v 03/2013). Pracovní verze je přílohou zápisu. 

 Anketa pro veřejnost: zvážit možnost realizace v rámci setkání s veřejností dne 22. 5. 2013, 

zpracovat dotazník 

 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: na základě výstupů z analýz viz výše, zpracují členové 

pracovních skupin zadání pro analýzu potřeb uživatelů, která bude zpracována externím 

dodavatelem. 

 

4) KA 6: Informační aktivity  

 Prezentace poskytovatelů na stránkách Zpravodaje: 

 Aktivita je již realizována viz web KPSS, sekce KA 6: Informační aktivity 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/klicova-aktivita-6-informacni-aktivity/zpravodaj-predstavuje-poskytovatele-socialnich-sluzeb/
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 Na webových stránkách je zveřejněna část harmonogramu dle poskytovatelů a podklady pro 

zpracování článku.  

 Setkání s veřejností dne 24. 04. 2013 

 

5) Různé 

 Individuální projekt Ol. kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. 

č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061. Klíčová aktivita č. 3. Podpora procesu KPSS v Olomouckém 

kraji – obecní úroveň (metodická podpora, supervize, setkání Krajské koordinační skupiny, 

vzdělávání) 

 realizaci této aktivity zajišťovala do 30. 11. 2012 firma GI projekt o.p.s.; 

 dne 4. 2. 2013 zahájilo realizaci klíčové aktivity Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.  

 dne 5. 3. 2013 se koordinátorka projektu zúčastní jednání krajské koordinační skupiny KPSS.  

 

 Termíny jednání KS KPSS – vzhledem k nutnosti dopředu plánovat min. 2 jednání pracovních 

skupin, (konají se vždy po jednání KS KPSS), budou na http://doodle.com/ zveřejněny termíny pro 

výběr dalšího termínu jednání a potvrzení účasti na jednání KS KPSS. Členové KS KPSS budou 

k výběru termínu vyzváni e-mailem. 

 

 Harmonogram realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu je součástí zápisu ze společného 

jednání ze dne 18. 7. 2012. 

 

 Další termín jednání koordinační skupiny KPSS je stanoven na středu 20. 3. 2013 v 8:30 v nové 

zasedací místnosti MěÚ Šumperk na ul. Jesenická. 

 

 

 

V Šumperku dne 2013-03-04    

 

 

Zapsala:  Slavěna Karkošková  

 koordinátorka projektu 

http://doodle.com/

