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Zápis ze čtvrtého jednání pracovní skupiny „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“ KPSS 

v Šumperku dne 03.04.2013 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk 

 

PROGRAM: 

 

 Zahájení a schválení programu (doplnění programu) 

 Představení členů PS – personální změna v zastoupení PMS 

 Kontrola zápisu/úkolů minulého jednání 

 KA3:  Analytická fáze (zahrnuje) 

Mapování sítě poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

SWOT analýza 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Analýza finančních toků do sociálních služeb 

Soc-dem analýza 

Analýza pro veřejnost 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

 KA6: Informační aktivity 

Prezentace proskytovatelů na stránkách Zpravodaje 

Setkání s veřejností 

 Různé 

 

 Zahájení a schválení programu 

Vedoucí pracovní skupiny David Jersák seznámil členy s programem jednání. Program byl schválen – 

souhlas vyjádřen hlasováním přítomných. 

 

 Představení členů PS – personální změna v zastoupení PMS  

Představení nového člena pracovní skupiny Ing. Evy Čmakalové, která ve skupině nahradila dosavadního 

zástupce PMS pana Mgr. Františka Klíče. 

 

 Kontrola minulého zápisu a z něj vyplývajících úkolů 

Úkoly uložené členům pracovní skupiny byly včas zpracovány a zapracovány do souhrnné zprávy. Celkový 

obsah byl předmětem společné revize. 

 

 KA 3: Analytická fáze  

 Mapování sítě poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

Úkol přidělen v rámci koordinační skupiny 

Zodpovídá: Ing. Pavla Skálová 

 

 SWOT analýza 

Vytvořena resp. revidována původní SWOT analýza v rámci pracovní skupiny - přiložena jako příloha 

zápisu ze setkání. 

Úkol: Zaslat případně další pozměňovací návrhy nebo návrhy na doplnění. 
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Zodpovídá: Členové PS. 

Termín: 10.4.2013 

 

 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

Formou elektronických dotazníků (zpracovat dotazník, oslovit poskytovatele, zpracovat výstupy z 

dotazníků) 

Zodpovídá: vybraný člen/ové organizační struktury KPSS 

Termín: 10.5.2013 

 

 Analýza finančních tolů do sociálních služeb 

Úkol: přidělen v rámci koordinační skupiny 

Zodpovídá: Ing. Marie Vychopeňová 

Termín: 10.5.2013 

 

 Zpracování soc-dem analýzy 

Úkol: přidělen v rámci koordinační skupiny 

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková 

Analýza je již zpracovaná a členové KS KPSS ji dostanou v příštím zápise z jednání jako přílohu. 

 

 Anketa pro veřejnost 

Úkol: zpracovat dotazník – „Anketa pro veřejnost“ na setkání v parku 

Zodpovídá: vybraný člen organizační struktury 

Termín: 30. 04. 2013 

 

 KA 6: Informační aktivity 

 

 Prezentace poskytovatelů na stránkách Zpravodaje 

Úkol: probíhá od prosince 2012. Nejdříve představeno komunitní plánování a poté abecedně 

jednotliví poskytovatelé sociálních služeb. 

 

 Setkání s odbornou veřejností 

Bude se konat dne 24.4.2013. Čas oficiálního začátku je posunut na 10:00 hod. 

Pozvánka s nabídkou účasti bude zaslána: 

 všem členům pracovních skupin 

 politické reprezentaci města 

 poskytovatelům služeb: 

 kteří jsou zapojeni do procesu – 2 místa 

 kteří nejsou zapojeni přímo do procesu – 1 místo 

Úkol: Doplnit seznam – všichni přítomní potvrdili účast za své organizace 

 

 Setkání s širokou veřejností 

 Termín akce: 22.5.2013 

 Zodpovídá: stanovený tým pro zajištění akce 

Přesný program zatím není stanoven, prezentaci si zajistí jednotlivé organizace vlastními prostředky sami 

Bude částečně řešena také ochrana před nepříznivým počasím (zastřešení pódia, kde bude audiotechnika). 
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 Různé 

 Krajská koordinační skupina KPSS dne 05. 03. 2013: 

Na jednání byli přítomní informováni o snaze vyžádat si možnost zpřístupnění části dat benchmarkingu 

poskytovatelů soc. služeb (oblast Šumpersko). 

Úkol: Žádost na KÚ o zpřístupnění benchmarkingu 

Zodpovídá: Ing. Pavla Skálová 

Termín: 31. 03. 2013  

 

 Vzdělávání členů organizační struktury KPSS v rámci IP Olomouckého kraje 

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

Zodpovídá: Bc. Slavěna Karkošková 

Termín: 30.4.2013 

 

 Průběžně je aktualizován resp. kompletován elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb 

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne       

22.4.2013 v 9:00 hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk. 

 

 Další informace:  

 

Všechny úkoly přirazené členům pracovní skupiny musí být vypracovány nejdéle do uvedeného termínu 

v úkolu a zaslány vedoucímu pracovní skupiny D. Jersákovi na e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz. 

 

Z organizačních důvodů před konáním setkání pracovní skupiny každý člen potvrdí svou účast na 

avízované pracovní jednání. 

  

 

V Šumperku dne 5.4.2013 

 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 

 

 

Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS   

 

 

Příloha:  

Rozpracovaná verze - návrh SWOT analýzy 
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