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Zápis z 5. jednání pracovní skupiny „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“ KPSS 

v Šumperku dne 22. 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) 

 Kontrola zápisu/úkolů minulého jednání 

 KA6: Informační aktivity 

Setkání s veřejností (příprava společné prezentace KPSS PS III.) 

 KA3: Analytická fáze 

Mapování sítě poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

SWOT Analýza 

 Různé 

 

 

 Zahájení a schválení programu 

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

souhlas vyjádřen hlasováním přítomných. 

 

 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 6: Informační aktivity 

 Setkání s odbornou veřejností 

 vyhodnocení předchozího komunitního plánu, jehož výstupem bude prezentace za III. PS na 

setkání s odbornou veřejností 

 zodpovídá: D. Jersák 

 

 Setkání s širokou veřejností 

 Termín: 22. 5. 2013 

 Zodpovídá: stanovený tým pro zajištění akce 

 program zatím není stanoven 

 prezentaci si zajistí organizace sami 

 je třeba také ochranu před nepříznivým počasím 
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 KA 3: Analytická fáze  

 Mapování sítě poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

 vyhodnocení předchozího komunitního plánu 

 

 SWOT analýza 

 byly projednány připomínky ostatních členů PS 

 odsouhlasené připomínky byly zařazeny do SWOT analýzy 

 

 Různé 

 stále je revidován a kompletován elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb 

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS se uskuteční dne 14. 5. 2013 v 9:00 

hod., v prostorách Armády spásy CSS, Vikýřovická 1495, Šumperk. 

 

Další informace:  

 Všechny úkoly 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 30. 4. 2013 

 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 

 

 

 

Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS 
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