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Zápis z 6. jednání pracovní skupiny „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“ KPSS 

v Šumperku dne 14. 05. 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 

 KA3: Analytická fáze 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

 KA6: Informační aktivity 

Setkání s veřejností: příprava programu a organizačního zajištění akce 

 Pracovní výkazy 

 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. 

 

DPS Sobotín: v tomto zařízení není služba zrušena (jak bylo chybně uvedeno v předchozích zápisech).  

Činnost DPC Sobotín byla optimalizována (uživatelé byli přestěhováni do DPC Jeseník). 

V případě, že se objeví zájemce o službu, který chce být ubytován přímo v Sobotíně, jsou 

schopni mu v tomto zařízení službu poskytnout. 

 

 KA 3: Analytická fáze - analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

 Dotazník poskytovatelů sociálních služeb 

 vyplní ho každý poskytovatel sociální služby 

 skládá se z těchto základních oblastí: 

informace o poskytovateli 

informace o poskytovaných službách 

zdroje financování registrovaných služeb 

 dotazník se vyplní jen jeden za organizaci, přidávají se jednotlivé registrované služby (podle 

počtu registrovaných a provozovaných služeb poskytovatelem). 

 v databázi je kontrola na IČO (aby nedocházelo k duplicitám v systému). 
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 KA 6: Informační aktivity - setkání s veřejností 

 22. 5. 2013 v parku u Vily Doris 

 budou se představovat jednotliví poskytovatelé sociálních služeb  

 ze strany KP bylo organizacím dle jejich požadavků poskytnuto zázemí - stolky, elektřina apod. 

 každá organizace se zde bude představovat sama 

 součástí je i centrální doprovodný program 

 je zde nabízena i možnost společného občerstvení - guláš s chlebem + pitný režim. Pokud mají 

jednotlivé prezentující se subjekty zájem o tento servis, musí to oznámit nejpozději do 16. 5. 2013 

koordinátorce KPSS v Šumperku, paní Bc. S. Karkoškové. 

 

 Pracovní výkazy 

 Měsíce dole na záložkách odpovídají jednotlivým měsícům monitorovaného období a zároveň je 

zde: 

 uvedeno číslo monitorovací zprávy, ke které se pracovní výkazy vztahují.  

 na každé záložce pak členové PS doplní své jméno, případně úvazek v dalších projektech ESF. 

 

 Různé 

 stále je revidován resp. kompletován elektronický adresář poskytovatelů sociálních služeb. 

Jeho elektronická podoba je zatím ve fázi hledání konkrétní podoby, lze přicházet s návrhy a 

doporučeními funkcionalit. 

 

 Termín dalšího setkání:  

Příští jednání Pracovní skupiny III. – „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS“ zatím nebylo určeno. 

Stanovení termínu proběhne na základě potřeb KS KPSS po tel. konzultaci s členy PS III. a bude 

potvrzena v předstihu písemně emailem. 

 

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 17. 5. 2013 

 

 

Zapsal/a:  Miroslava Chlubnová DiS. 

Člen PS 

 

 

Schválil/a: David Jersák 

vedoucí PS 
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