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Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny Senioři KPSS v Šumperku dne 27. 3. 2013 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

PROGRAM: 

 

PROGRAM 

1. Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

2. Kontrola úkolů 

3. Informace a úkoly pro setkání poskytovatelů sociálních služeb dne 24. 4. 2013 

4. Informace a úkoly pro setkání s veřejností dne 22. 5. 2013 

5. KA 3: Analytická fáze 

6. KA 6: Informační aktivity 

7. Různé  

 

 

1) Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

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

Karkoškovou, dále hosta Ing. Annu Podhrázskou, ředitelku  Domova Důchodců o.p., Šumperk a představil 

novou členku pracovní skupiny p. Svatavu Slavickou. 

Program byl jednomyslně schválen, nebyly vzneseny žádné doplňující body programu. 

Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 4 – 0 – 0 

 

2) Kontrola úkolů 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. Z důvodu nízké účasti byli osloveni členové pracovní skupiny Mgr. M. 

Adámkem (email ze dne 27. 3. 2013) k odeslání odpovědí na dotazy k projednání na setkání dne 5. 4. 

2013. 

 

3) KA 6: Informační aktivity – setkání s veřejností 24. 4. 2013 

Setkání s veřejností „Kulatý stůl“ zahájí v 10:00 hod. místostarosta Ing. Marek Zapletal a vedoucí odboru 

sociálních věcí Ing. Pavla Skálová. Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb 

v Šumperku“ představí Bc. S. Karkošková. Dále představí poskytované služby zúčastnění poskytovatelé 

sociálních služeb. Účelem setkání je také vzájemné předání informací mezi poskytovateli služeb. 

Pro poskytovatele je připraveno 10 prezentačních panelů a 10-15 stolů, možnost přípravy od 8,00 hod. 

Požadavky na panely a stoly je nutné nahlásit Bc. S. Karkoškové. 

Pozvánka s nabídkou účasti bude zaslána:  

 všem členům pracovních skupin, 

 politické reprezentaci města, 

 poskytovatelům služeb, kteří jsou zapojeni do procesu – 2 místa, nejsou-li zapojeni přímo do 

procesu – 1 místo.  

Úkol:  Odeslat požadavky na prezentační panely a stoly 

Termín:  5. 4. 2013 

Zodpovídá:  Členové pracovní skupiny 

 



 
 

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." 

2 z 2 

4) KA 6: Setkání s veřejností 22. 5. 2013 

Na setkání s veřejností „Veletrh sociálních služeb“ budou poskytovatelé sociálních, příp. návazných služeb, 

prezentovat svou činnost a aktivity. Setkání bude probíhat od 10:00 – 17:00 hod., bude doprovázeno 

kulturním programem, na jehož realizaci se budou podílet poskytovatelé a uživatelé služeb. 

Členové pracovní skupiny byli vyzváni k návrhu kulturního programu z řad poskytovatelů, zájmových skupin i 

jednotlivců města Šumperka a k aktivní účasti v přípravném organizačním týmu. 

Úkol:  Návrh kulturního programu, účast v týmu 

Termín:  5. 4. 2013 

Zodpovídá:  Členové pracovní skupiny  

 

5) Vzdělávání členů organizační struktury KPSS v rámci IP Olomouckého kraje  

Bc. S.  Karkošková informovala o změně dodavatele zakázky vzdělávacích programů a představila novou 

agenturu - Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník.  

Úkol:  Zjistit aktuální informace k nabízeným tématům vzdělávání vzhledem ke změně 

dodavatele zakázky, včetně akreditace vzdělávacích programů MPSV 

Zodpovídá:  Bc. Slavěna Karkošková  

 

 

6) KA 3: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Úkolem analýzy je zjištění potřeb registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů a finančních 

toků do sociálních služeb. V přípravě je elektronický dotazník, který bude umístěný na WEBu města v sekci 

KPSS.  

Pracovní skupiny zpracují aktuální SWOT analýzu. 

Do 5. 4. 2013 informovat Bc. S. Karkoškovou o návrhu členů týmu pro zpracování analýzy. 

Zodpovídá:  Mgr. Miroslav Adámek  

Termín:  5. 4. 2013  

 

 

Příští jednání pracovní skupiny Senioři k přípravě SWOT analýzy se uskuteční v 

pátek 5. 4. 2013 a 12. 4. 2013, v 8:30 hod., v prostorách PONTIS Šumperk, o.p.s., 

Gen. Svobody 68. 

 

 

V Šumperku dne 2. 4. 2013 

________________________ 

                                                                  Zapsala:                                  Mgr. Eva Pavelková 

                                                                                                      Člen PS 

 

 

________________________ 

                                                                                                                                    Mgr. Miroslav Adámek 

Vedoucí PS 

 


