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Zápis ze schůzky č.1/2014 pracovní skupiny 
 „Osoby se zdravotním postižením“ 

ze dne 18.února  2014 

 

 

Přítomni:  Hrabáčková Lenka, Kaiser Vlastimil, Mgr. Konečný Petr, Kučerová Petra, Bc. 
Medková Monika, Olejková Svatava, Pavelková Jana, Toporská Jaroslava, 
Tesařová Miluše, Žáková Veronika 

Omluveni:  Gaudková Šárka, Lichtenbrková Lenka, Kovářová Marcela   
Čas konání: 9.00 -11.00 hod  
Místo konání: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 2, Bruntál 

 
PROGRAM 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu ze schůzky č.7/2013 
3. Projednávání záměru Sagapo, p.o. - informace o skutečnosti v registru sociálních 

služeb 
4. Průběžné hodnocení KPSS 2012 – 2014, tabulky slovního hodnocení, finanční tabulky 
5. Diskuze 
6. Závěr 

 
Ad 1/ Úvod 
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním 
postižením p. Medková. Navrhla, abychom přesunuli projednávání záměru Sagapo, p.o. před 
průběžné hodnocení z časových důvodů. Návrh byl odsouhlasen.  
 
AD 2/ Schválení zápisu ze schůzky č.7/2013 
p. Medková přečetla zkrácený záznam zápisu ze schůzky č.7/2013, zeptala se, zda všichni 
přítomní zápis obdrželi a zda s ním souhlasí. Zápis byl schválen.  
 
AD 3/ Projednávání záměru Sagapo, p.o. - informace o skutečnosti v registru 

sociálních služeb 
p. Medková seznámila přítomné členy o zápisu z registru o nově vzniklé službě chráněného 
bydlení, které při předchozím projednávání nebyly ještě k dispozici. 
Dále se k tomuto tématu vyjádřila p. Žáková, že by bylo do budoucna vhodné, aby vznik nové 
služby byl vždy předem projednán s městem Bruntál, abychom se nevyjadřovali k této 
skutečnosti pod časovým tlakem a nedostatkem informací. Nově uvedla informaci o tom, že se 
jedná o vznik nové služby v rámci transformace pobytových služeb MSK. 
P. Konečný doplnil informace o problematiku bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Pro 
uživatele služby, nemohou sehnat byty, jelikož na Město Bruntál nelze podat žádost, jelikož 
jsou uživatele pobytových sociálních služeb a těm dle nových zásad o přidělování bytů, město 
Bruntál byty neposkytuje 
P. Kučerová navrhla způsob řešení – lze podat žádost o výjimku při udělování bytů ve 
spolupráci se sociálním odborem města Bruntál. 
Dále byl vyzván p. Konečný, aby upřesnil informace ohledně nové služby chráněného bydlení. 
P. Konečný uvedl, že služba chráněného bydlení je dlouhodobý záměr, který se připravuje 
realizovat  MSK s návaznými aktivitami společně také ve městě Rýmařově a Vrbně pod 
Pradědem v rámci transformace pobytových zařízení . Sagapo, p.o. by mělo zajišťovat správu 
těchto aktivit. Jedná se  op rekonstrukci objektu na ul. Hybešova, kde jsou v současné době 
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sociálně terapeutické dílny, na chráněné bydlení pro osoby se stupněm závislosti I. a II. Dále 
současný objekt na ul. Uhlířská, kde se nachází domov pro osoby se zdravotním postižením, 
bude rekonstruován na sociálně terapeutické dílny s kapacitou 35 osob. Uživatelé domova pro 
osoby se zdravotním postižením (32 osob) budou přesunuti do chráněného bydlení s kapacitou 
18 osob, což by měly být 3 buňky pro 9 osob. Další osoby z domova pro osoby se zdravotním 
postižením by měly být přesunuty do Vrbna pod Pradědem nebo do Rýmařova, tak aby byli 
blíže svému přirozenému prostředí. Rekonstrukce je nyní ve fázi záměru, který byl schválen 
MSK v říjnu 2013. 
 
 

 

Ad 4/ Průběžné hodnocení KPSS 2012 – 2014, tabulky slovního hodnocení, finanční 
tabulky 
P. Medková seznámila přítomné členy s výsledky průběžného hodnocení KPSS. Slovní 
hodnocení bylo dále ještě upraveno manažerským týmem pro jednotnou stylizaci vět.  
M. Medková četla jednotlivá hodnocení všech opatření, která byli zároveň promítána 
projektorem. V průběhu čtení jsme společně ještě opravili některé drobné chyby. Všichni 
přítomní členové souhlasili s upraveným zněním. P. Medková provede ještě stylistickou úpravu 
v opatření 2.2. 
Dále byla předložena finanční tabulka. p. Medková doplní  údaje od Zelené dílny s.r.o., jelikož 
byly po úpravě dodány v pozdějším termínu a nebyly ještě v tabulce zapracovány. Dohodli 
jsme se na tom, že údaje, které jsou shodné ve více opatřeních, budou ve finanční tabulce 
figurovat pouze jednou a to tam, kde se poskytovatel cítí být zastoupen. Byl vznesen návrh, že  
finanční údaje CZP v opatření 3.5, a 3.6. by se měli spíše objevit v PS Senioři a SONS v 
opatření 1.4. by se měli spíše objevit v PS OZP. Hodnotili jsme také celkový objem financí, 
které přináší služby, jejichž poskytovatelé jsou zastoupeni v PS OZP a částku, kterou se podílí 
město Bruntál na zajištění těchto služeb. Při finálním zpracování by se tyto údaje měli objevit 
ještě v podobě grafů pro lepší přehlednost. Přítomní členové souhlasili s finanční tabulkou. 
 
 
Ad 5/Diskuze 
Koordinátorka p. Žáková – přednesla informace o připravovaném školení v rámci projektu 
„Efektivní plánování sociálních služeb“, která v průběhu celého roku a mely by být zaměřeny 
na proces KPSS, jeho hodnocení, zjišťování potřeb. Dále členové obdrželi tabulku s výsledky 
dotačního řízení v roce 2013, aby jednotliví členové měli přehled o získaných dotacích z toho 
důvodu, že tato informace je těžce dostupná na webových stránkách komunitního plánování z 
důvodu jeho zavirování. Jednotliví poskytovatelé jsou zde rozdělení podle barev: fialová – 
návazné služby, růžová – registrované služby, zelená – mimořádné dotace, modrá – adaptační 
pobyty pro děti a mládež. Dále členové obdrželi aktuální seznam členů všech pracovních 
skupin s jejich kontakty. 
Z důvodu nefunkčních webových stránek komunitního plánování je připravován nový 
interaktivní katalog sociálních služeb. Zde bude možno na webových stránkách města Bruntál 
vyhledávat informace podle cílové skupiny, problému, který občané řeší, bude obsahovat 
mapu poskytovatelů všech typů služeb (registrovaných i návazných). Příspěvky do tohoto 
katalogu se budou vkládat prostřednictvím koordinátorky KPSS. Provoz by měl být zahájen ve 
2.pololetí 2014. 
Dále se připravuje bulletin. První číslo je věnováno informacím o všech pracovních skupinách, 
další čísla by měla být zaměřena na konkrétní pracovní skupinu. Bulletin bude vycházet cca 2 
měsíce v nákladu 200 výtisků. 
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MěÚ sociální odbor, p. Kučerová – nás informovala o nových pravidlech pro přidělování bytů. 
Zvýšil se poplatek při podání žádosti z 1000 Kč na 2000 Kč. Zvýšila se také kauce, ale lze ji 
uhradit také na splátky. Při placení kauce na splátky musí být písemně požádáno. 
 
Sagapo p.o., p. Konečný – nás informoval o dosavadním průběhu služby beze změn, mají pro 
rok 2014 zajištěno prozatím 55% nákladů z dotace MPSV. Pro službu chráněného bydlení mají 
zatím velký propad ve financování, což bude mít v budoucnu vliv na udržení této služby. 
 
Matana p. Olejková – služba je pro rok 2014 100% podpořena z dotací MPSV. Vzhledem k 
chystaným změnám v následujícím roce (krácení dotací) mají obavy se zajištěním služby.  
V současné době mají plnou kapacitu, zřejmě ji ale nebudou navyšovat právě kvůli obavám ze 
zkrácených dotací. 
 
ARCHA, p. Toporská – mají plnou kapacitu služby, letos budou připravovat oslavy 15. výročí 
založení služby chráněného bydlení ARCHA v Široké Nivě. Dále připravují projekt na realizaci 
slepičárny pro uživatele služby. 
 
Zelená dílna s.r.o., p. Pavelková – nás seznámila s tím, že budou stěhovat kanceláře z Lidické 
ul. na ul. Fügnerovu. p. Pavelková uvedla, že se jim daří velmi dobře spolupracovat s firmou 
Karla při vyhledávání zakázek pro Zelenou dílnu i pro zaměstnávání osob.  
 
Sdružení občanů se zdravotním postižením, p. Kaiser – nás informoval, že pracují na plánu 
aktivit pro rok 2014, rekondičních pobytů a plavání, které začne již 5.3. 2014. Informoval nás 
o konání členské schůze , která se bude konat 28.3. 2014 s pozvánkou také pro zástupce 
města Bruntál. 
 
DDC Beruška, p. Medková – informovala, že služba pokračuje v nezměněném rozsahu, 
Náklady pro rok 2014 mají pokryto ze 70% z dotací MPSV, další finance budou hledat 
prostřednictvím dalších dotačních titulů.  
 

 
 
  6/ Závěr 
V závěru jsme si stanovili termíny dalších schůzek: 

 27.3. v 9:00 hodin 
 15.5. v 9:00 hodin 

Témata na příští schůzky by se měla týkat zjišťování potřeb občanů se zdravotním postižením. 
 
Zápis provedla: Bc. Medková Monika                              V Bruntále dne 21. února 2014 
 


