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Zápis z 9. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 16. 4. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční litiny 

Místo jednání: PONITS Šumperk, o.p.s.  

 

 

PROGRAM: 

1) Zahájení a schválení programu 

Jednání zahájila Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru SOC a přivítala všechny přítomné, omluvila nepřítomné. 

Program byl jednomyslně schválen. Poměr hlasování (pro – proti – zdržel se): 7 – 0 – 0  

 

2) Kontrola zápisu/úkolů z minulého jednání 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Koordinátorka projektu provedla kontrolu úkolů z minulého jednání. Úkoly s termínem plnění do 16. 04. 

2013 byly splněny, popř. byl posunut termín plnění, ostatní úkoly trvají.  

 

3) KA 3: Analytická fáze – představení pracovní verze SWOT analýz dle cílových skupin (vedoucí PS) 

PS I.: SWOT rozpracována 

PS II.: SWOT v pracovní verzi, SWOT byla připomínkovaná členy PS 

PS III.: pracovní verze SWOT, SWOT je v připomínkování členy PS.  

PS IV.: SWOT ve formě „burzy nápadů“. Specifikace cílové skupiny, co jsou vnitřní a vnější 

podněty, … očištění, váha „priorit“, … 

 

4) KA 6: Informační aktivity – program konference „Kulatý stůl“ 

Panely a stoly pro přípravu prezentace organizací budou k dispozici 24. 4. 2013 od 8:30 (informaci 

prezentujícím předá koordinátorka). 

Pozvánka na konferenci byla zaslána vedoucím/ředitelům organizací, členům PS a zastupitelům města. 

Návrh programu: 

10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slovo – Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperka, Ing. 

Pavla Skálová, vedoucí odboru soc. věcí 

10:10 – 10:20 Sociální práce na obcích, Bc. Šárka Křístková, vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a 

sociálních služeb, MěÚ Šumperk 

10:20 – 10:30 Zhodnocení naplnění Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 

2007 – 2015, Bc. Slavěna Karkošková 

 Prezentace zástupců pracovních skupin 

10:30 – 10:40 I. PS, Děti, mládež a rodina – Ing. Pavla Skálová 

10:40 – 10:50 II. PS, Osoby se zdravotním postižením, Ing. Marie Vychopeňová 

10:50 – 11:00 III. PS, Osoby v krizi a sociálně vyloučeni, David Jersák 

11:00 – 11:10 IV. PS, Senioři, Mgr. Miroslav Adámek 

11:10 – 13:00  Závěrečná diskuse 

 

Návrh na obsah prezentace vedoucích pracovních skupin: 

- Složení pracovních skupin/četnost schůzek, čemu se PS od zahájení projektu věnovaly … 



 
 

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 3 

- Realizovaná klíčová aktivita 2: Vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních 

služeb. Konkrétní zhodnocení naplňování jednotlivých opatření dle cílových skupin, viz příloha č. 1 

dokumentu Vyhodnocení procesu KPSS Šumperk (přílohou zápisu).  

- Zpracovávaní SWOT analýz  

 

Projekt, jednotlivé klíčové aktivity (obecně) a celkové zhodnocení naplňování Komunitního plánu a procesu 

implementace provede koordinátorka. 

 

5) KA 6: Informační aktivity – setkání s veřejností: příprava programu a organizačního zajištění akce 

5.1. Organizační tým: Mgr. Olga Hajduková (tisk. mluvčí MěÚ), Bc. Slavěna Karkošková, Bc. Šárka 

Křístková, Mgr. Eva Pavelková, Ing. Pavla Skálová 

První jednání se uskutečnilo 10. 04. 2013 – zápis z jednání je přílohou zápisu z jednání KS KPSS. 

Další jednání proběhne 17. 04. 2013 od 15:30. 

Úkoly a podněty k projednání na KS KPSS dne 16. 04. 2013: 

 projednat spolumoderování akce s p. Dušanem Ščamburou - splněno 

 krátká informace o organizacích a poskytovaných službách pro moderátora: ke zpracování budou 

koordinátorkou projektu vyzvání vedoucí/ředitelé organizací  

 schodolez (lyžiny): zajistí Dušan Ščambura, pomoc s přesunem imobilních občanů zajistí Charita a 

odbor SOC – dle času vystoupení uživatelů DD Šumperk upřesní Bc. Křístková  

 stan: PONTIS Šumperk, o.p.s. pro prezentaci PONTISu a Šumperské nemocnice; 3x3m Charita; 

možnost zajištění stanu z AS Ostrava 

 občerstvení pro veřejnost (prodejní stánek): zajistí PONTIS Šumperk, o.p.s. – Kavárnička pro 

seniory (stánek + přístup k el. energii) 

Doporučení KS KPSS: zajistit zapůjčení el. rozvodnice  

5.2. Anketa pro veřejnost  

  návrh na zaměření ankety směrem k realizované akci. 

 

6) Různé 

6.1. Během května bude zahájena příprava zadání pro e-katalog, které zpracuje KS KPSS, příp. přizvaní 

hosté, odborníci (definování „co očekáváme“ od e-katalogu, co vše má obsahovat, jaké výstupy pro 

proces plánování sociálních služeb je možno získat, …).  

Odkazy na e-katalogy: Olomouc, Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Brno 

6.2. Benchmarking sociálních služeb – informace z KÚ (Mgr. Zuzana Hrobařová): předběžně je s vedením 

domluveno, že koordinátoři získají přístup do aplikace a bude uskutečněno proškolení v aplikaci 

(předběžně plánováno na květen) 

6.3. Vzdělávaní v KPSS – realizováno v rámci IP Ol. kraje (Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v 

Olomouckém kraji), zakázky Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v 

Olomouckém kraji, kterou od 04. 02. 2013 realizuje Středisko rozvoje soc. služeb, o.p.s. Jeseník. 

Témata vzdělávání: 

 Kvalita procesu KPSS a jeho přínos 

 Komunikace a konflikty v týmu 

 komunikace v procesu komunitního plánování 

 efektivnost vyjednávání 

 Nastavení implementace  

 realizace a monitoring cílů, opatření, řízení procesu a komunikačního plánu 

 evaluace cílů, opatření, řízení procesu a komunikačního plánu  

 aktualizace a tvorba plánu 

 Metody, formy a způsoby zjišťování potřeb osob pro účely plánování sociálních služeb 

http://kpss.olomouc.eu/katalog/
http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
http://www.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/komunitni-planovani/katalog-socialnich-sluzeb.html
http://socialnipece.brno.cz/
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6.4. Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

 Je zpracovávaná ve spolupráci s odd. IT MěÚ Šumperk v podobě elektronického formuláře 

 V průběhu 05/2013 bude vedoucím/ředitelům poskytovatelů sociálních služeb zaslán odkaz pro 

vyplnění formuláře 

6.5. Potvrzení účasti na jednání KS KPSS – spolu s pozvánkou na jednání bude zasílán odkaz pro potvrzení 

účasti. Prosím vždy o potvrzení účasti, i přestože jste již dříve termín jako vhodný vybrali. (Vzhledem 

k tomu, že je termín jednání KS KPSS vybírán cca 2 měsíce dopředu mohou Vám nastat důležité 

pracovní povinnost, které vám neumožní zúčastnit se jednání KS KPSS). 

6.6. Výběr termínu jednání KS KPSS v měsíci červnu 2013 

Prosím o výběr pro Vás vhodného termínu do 07. 05. 2013. 

6.7. PS IV. Senioři – Mgr. Adámek informoval o ukončení činnost v PS paní Dagmar Daňkové na základě 

vlastní žádosti. DPP bude ukončena k 30. 04. 2013 

 

Příští jednání koordinační skupiny KPSS se uskuteční v úterý 14. 05. 2013 v 13:30, v prostorách 

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

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Slavěna Karkošková  
  Koordinátorka projektu 

  2013-04-17 


