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Zápis „č. 4“ z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS 

v Šumperku dne 27. 3. 2013 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Charita Šumperk 

 

 

 

1) Zahájení a schválení programu – program byl jednomyslně členy PS schválen. 

2) KA 3: Analytická fáze s přesahem do KA 4 

 Úkol:  Aktualizace sítě poskytovatelů 

Zpracovat seznam chybějících návazných služeb. Poslat mailem vedoucí PS.  

Termín: 15. 4. 2013 

 Úkol: SWOT analýza cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením 

Vzniklou SWOT analýzu, která bude zaslána emailem připomínkovat. 

Termín: 5.4.2013 

 Úkol: Zpracovatel analýzy potřeb poskytovatelů. Může se přihlásit zájemce.  

Termín: do 5.4.2013 

Informace: Poskytovatelé budou zpracovávat podklady pro analýzu potřeb poskytovatelů a 

finanční analýzu. Informace budou zaslány mailem. Analýzu potřeb uživatelů bude 

zpracovávat dodavatelská firma. 

3) Pozvánka na Kulatý stůl pro členy pracovní skupiny – konání na KOMÍNě dne 24.4.2013 od 

10:00. Instalace prezentací od 8:00. Zaslat vedoucí PS požadavky na nástěnky, stoly apod. 

4) Zájemci o práci v organizačním týmu Veletrhu služeb - setkání s veřejností. Organizace 

doprovodného vystoupení. Přihlásit se mailem koordinátorce S. Karkoškové do 12. 4. 2013. 

5) Poslat koordinátore S. Karkoškové výkaz práce. 

6) Příští setkání pracovní skupiny 30. 4. 2013. 

7) Různé  

 Přenesla: pí. Karkošková 

Vzdělávání: je realizováno v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje. V měsíci 

11/2012 proběhly 2 vzdělávací bloky. Veřejnou zakázku „Zajištění a rozvoj procesu 

komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ realizovanou v rámci 

individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ 

zajišťuje od 4. 2. 2013 Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Závěr: nahlášení zájemci budou o vzdělávacích programech informováni 

 

 V Šumperku dne 27. 3. 2013  

 

 

Zapsal/a:        Schválil/a: 

 

 

………………………………       ……………………………… 

Bohdana Březinová, DiS.      Ing. Marie Vychopeňová 

 


