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Zápis „č. 5“ z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS 

v Šumperku dne 30. 4. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  Charita Šumperk 

 

 

 

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

2) Kontrola úkolů: 

 Úkol:  Aktualizace sítě poskytovatelů 

 Splněno 

 Úkol: SWOT analýza cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením 

 Vzniklou SWOT analýzu, která bude zaslána emailem připomínkovat. 

 Splněno 

 Úkol: Zpracovatel analýzy potřeb poskytovatelů.  

Splněno: Zájemce se měl sám nahlásit p. Karkoškové. 

3) SWOT analýza: analýza vnitřních (silné a slabé stránky) a vnějších vlivů (příležitosti a hrozby) 

 Úkol: Seřadit dle priority body v jednotlivých skupinách 

 Termín: 10.5.2013 

4) Chybějící sociální či návazné služby 

 Domov pokojného stáří pro osoby s psychickými obtížemi, alkoholiky, nízko-příjmové soc. 

skupiny 

 Terénní odlehčovací služba 

 Denní stacionář pro osoby s autismem 

 Rozšíření osobní asistence 

5) Elektronický adresář poskytovatelů 

 Úkol: Co vše má z pohledu poskytovatelů  a uživatelů obsahovat (jaké informace a )jak je 

psát – odborně, lidsky pro veřejnost?), jak chceme informace vyhledávat, co vše chceme 

z adresáře získat. 

 Termín: 10.5.2013 

6) Příští setkání pracovní skupiny bude upřesněno pozvánkou. 

7) Různé: 

 Pracovní výkazy 

 Přednesl: p. Karkošková 



 
 

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 

Výkazy jsou přichystány dle monitorovacích období, aktuální výkaz je vždy na nové záložce 

v programu EXCEL. Nepřepisovat staré výkazy!!! 

 Informace o dostupnosti: 

 Přednesl: pracovní skupina 

Námět pro organizace poskytující volnočasové a kulturní aktivity – divadla, kina, sportovní 

kluby, kulturní dům. Uvádět formou piktogramů dostupnost aktivit pto osoby se 

zdravotním postižením. 

 

 

 V Šumperku dne 30. 4. 2013  

 

 

Zapsal/a:         Schválil/a: 

 

 

………………………………       ……………………………… 

Bohdana Březinová, DiS.      Ing. Marie Vychopeňová 

 

 


