Zápis ze schůzky č.1/2013 pracovní skupiny
„Zdravotně postižení“
ze dne 15. března 2013

Přítomni: Bc. Veronika Žáková, Bc. Lenka Hrabáčková, Petra Kučerová, Ing. Marcela Kovářová,
Jaroslava Toporská, Zdena Pavlitová, Jaroslav Pata, Vlastimil Kaiser, Bc. Monika Medková, Jana
Sedláková
Omluveni: Bc. Marcela Matušů

Čas konání: 8:00 – 11:00 hodin
Místo konání: Spolkový dům M. Berlové

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Připomínky členů k novým dokumentům KPSS ve městě Bruntál
Informace o výsledcích dotačního řízení z rozpočtu města
Informace o projektu Efektivní plánování sociálních služeb ve městě Bruntál
Informace jednotlivých členů
Diskuse
Uložené úkoly
Závěr

P. Monika Medková zahájila schůzku pracovní skupiny ZP a přivítala všechny přítomné. P.
Veronika Žáková představila hosta naší pracovní skupiny Janu Sedlákovou ze Střediska rané péče
Tamtam Olomouc, kteří by se rádi stali pravidelnými členy naší pracovní skupiny, protože mají v péči
již tři rodiny z Bruntálu.
Ad 1) Připomínky členů k novým dokumentům KPSS ve městě Bruntál
Z naší PS nikdo písemně nepodal do termínu 15.2. 2013 připomínky k dokumentům KPSS.
Ústně se vyjádřil p. Pata k tomu, že v dokumentech je zařazeno více záležitostí dohromady (jednací
řád by měl obsahovat pouze údaje o jednání), dále pak mu chybí způsob hlasování, schvalování
programu jednání. Své připomínky pošle písemně k zapracování p. Veronice Žákové.
P. Veronika Žáková přítomné informovala o tom, že projekt pro KPSS Bruntál byl schválen a
tudíž budeme mít k dispozici metodickou pomoc externích poradců, např. P. Piláta, který se již v
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minulosti podílel na zvyšování kvality KPSS.
Dále nás informovala o připomínkách, které vzešly z jiných PS a to ohledně Manuálu PS:


Definice členství - kdo je členem, jak se jím může stát, zda je to pouze fyzická osoba nebo
zástupce organizace. K této definici, jak je uvedena ve stávající podobě neměla naše PS
výhrady, souhlasila se stávající verzí.
 Definice pozice hosta – zda otevřená účast nebo určená pravidla účasti hosta. Návrh naší PS
je znát osobu, která přijde (kdo?), čas , kdy přijde (kdy?), jaký problém chce řešit (co?),
písemná žádost o účast, která by měla obsahovat předchozí body kdo, kdy, a co. Písemná
žádost by měla být dána k dispozici předem pro možnost přípravy na projednání.
 Definice pozice uživatele.
 Profilace PS – zástupce organizací, kteří v současné době pracují ve více PS by se měli
rozhodnout pro jednu PS, která nejvíc charakterizuje jejich činnost, cílovou skupinu.
 nezaměňovat manuál za statut.
 Volba manažera PS – naše PS navrhla volbu manažera jednou za dva roky. Tento návrh byl
všemi přítomnými odsouhlasen.
 Vyřizování stížností – z jiných pracovních skupin vzešel návrh na postup vyřizování stížností
nejprve v pracovní skupině, potom v řídící skupině a nakonec by byla stížnost postoupena k
místostarostovi. Naše PS se dohodla, že s tím souhlasí, dále pak p. Monika Medková zašle
rozpracovaný návrh písemně mailem všem členům PSZP, kteří ji mohou připomínkovat a
doplnit své stanovisko pak zašlou mailem p. Veronice Žákové.
Další připomínky se týkaly Jednacího řádu, a to:





Neuvádět v Jednacím řádu jména, ale pozice.
Zvýšit zastoupení uživatele
Upřesnění pozice koordinátora, který by neměl hlasovací právo, pouze poradní hlas jak ŘS tak
v PS
Počet PS a jejich profilace – p. Žáková nás informovala, že PS sociální prevence by se chtěla
vymanit z KPSS, protože jsou zde zastoupení odborníci, kteří pracují většinou ve školských
zařízeních. Zároveň město Bruntál má zájem, aby tato PS pracovala v širším měřítku, než jen
na školách. Také u PS sociálně vyloučení dochází k dublování některých členů v jiných PS.
Navrhujeme, aby tam, kde dochází ke členství ve více PS, se členové rozhodli, kterou PS
upřednostní a ti, kteří se nemohou začlenit do stávajících PS, aby byli spojeni s PS sociální
prevence, neboť zde dojde k rozšíření působnosti také v jiných organizacích a PS sociálně
vyloučení by se zrušila. Tento návrh zde byl navržen také z toho důvodu, že název sociálně
vyloučení zahrnuje širokou cílovou skupinu, která se prolíná ostatními PS.

Ad 2) Informace o výsledcích dotačního řízení z rozpočtu města
Informace předávala p. Veronika Žáková. Dotační řízení pro sociální služby, které jsou
registrovány je ukončeno, výsledky byly zasílána mailem a vyvěšeny na stránkách města. V současné
době jsou připravovány smlouvy k podpisu ze strany města Bruntálu, během příštího týdne by měly
být vyzváni zástupci organizací na podpis smluv a následně by měly být vyplaceny první splátky.
Dotační řízení pro ostatní žadatele je ve fázi posuzování a schvalování příspěvků. Částka k
rozdělení je 800 tis. Kč. Komise bude zasedat ve středu 20.3. 2013, která navrhuje výši částek a tu
teprve schvaluje
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zastupitelstvo a rada města Bruntálu. Rada města Bruntálu zasedá 2.4. 2013 a zastupitelstvo týden
poté, čili 9.4. 2013. Výsledky tedy budou známy až během dubna 2013.
Z naší PS vzešel návrh doplnit do metodiky datum, od kdy je možno zahájit financování
projektů – uznatelné náklady. Např. Pokud projekt běží od 1.1. 2013 a smlouva je podepsána v
březnu, zda je možno čerpat finance zpětně k 1.1. 2013 nebo se musí dokládat financování až ode dne
podpisu smlouvy.
Ad 3) Informace o projektu Efektivní plánování sociálních služeb ve městě Bruntál
P. Veronika Žáková všechny přítomné informovala o dotačním řízení projektu Efektivní
plánování sociálních služeb ve městě Bruntál, ve kterém byli úspěšní. Tento projekt je plánovaný na
dva roky a výše přiznané dotace je 2 133 tis. Kč. V rámci projektu bude kladen důraz ne odborné
metodické vedení, spolupráci mezi neziskovými organizacemi navzájem a mezi neziskovými
organizacemi a městem, bude zaměřen na vzdělávání jak ĚS, tak jednotlivých PS vzhledem k
plánování a tvoření zejména střednědobých plánů. Bude probíhat výběrové řízení na pozici metodika,
bude probíhat zjišťování zájmu o oblasti vzdělávání, dále se plánuje inovace webových stránek,
uskutečňování veletrhu zdraví a sociálních služeb. Financováni budou také pozice manažerů
jednotlivých PS a s tím souvisí příprava nových smluv a nově budou také financováni zástupci z řad
uživatel, kteří se budou aktivně podílet na KPSS. Částka pro zástupce z řad uživatel je stanovena na
100Kč/hod., přičemž je předpoklad, že mohou odpracovat na základě smlouvy 30 hodin za rok.
Druhým úspěšným projektem je Investiční projekt na opravu dvou budov ve městě Bruntál,
které by měly sloužit sociálním službám po dobu 21 měsíců. Město Bruntál si vyčlenilo těchto pět
oblastí: nízkoprahové služby, sociálně aktivizační služby pro ..., terénní služby pro osoby se závislostí,
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a.... Pro tyto služby bude vyhlášen termín, ve kterém se budou
moci ucházet o účast v projektu a naplňování své sociální služby, která by měla být také financována.
Předpoklad pro zahájení služby v Investičním projektu je od 1.9. 2013.

Ad 4) Informace jednotlivých členů
MU Bruntál (p. Veronika Žáková, p. Petra Kučerová)
Termíny akcí - 21.-23.6. 2013 Dny města, září 2013 Veletrh zdraví a sociálních služeb, na
podzim se uskuteční v Bruntále výjezdní zasedání koordinátorů KPSS. Pro aktualizace informací o
průběhu sociálních služeb bychom v průběhu roku měli podávat informace o službách a financování
služeb jako zpětnou vazbu městu, jak služby fungují. P. Veronika Žáková nás vyzvala o pravidelné
doplňování aktuálních informací na nástěnce na MÚ, neboť je čtena zastupiteli i radními a můžeme tak
referovat o našich službách.
P. Kučerová upozorňovala, abychom předali informace o nutnosti vyměnit si starý parkovací
průkaz za nový, neboť mají reference od městské policie, že lidé používají neustále staré, které však
již nejsou platné. Lidem tak
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hrozí sankce za porušení pravidel silničního provozu. Další informace se týkaly S-karet, kdy stále
panuje nejednoznačná situace a stav není stabilizován.
Sociální rehabilitace (p. Bc. Lenka Hrabáčková)
V současné době služba pokračuje, čekají na výsledky dotačních řízení, podařilo se zajistit
práci klientům v prádelně, pracují na zajímavém projektu kognitivní trénink pro osoby s duševním
onemocněním, spolupracují s odborníky , např. s psychiatrem.
Tam tam Olomouc
V současné době pracují se třemi rodinami v Bruntále, dnes zastupovala p. …. , která je na
pozici koordinátora projektů ze střediska v Olomouci, na příští schůzce by již měla být přítomna p.
Lenka Lichtenberková, která je vedoucí středisek z Ostravy.
Polárka, SPMP (Ing. Marcela Kovářová)
Sociálně rehabilitační dílna Polárka nyní pracuje na výrobě výrobků k Velikonocům, Polárka má
v současné době 4 dílny a provozuje muzikoterapii, arteterapii, dramaterapii a canisterapii, zvýšil se
počet klientů z 24 na 25. Nyní po krácení příspěvků mají finance na 4 měsíce provozu. Předpokládali
financování ze společného projektu se Slezskou diakonií, který je v této chvíli nejistý.
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým pořádá plavecké závody, ples ve Společenském
domě 29.3. 2013 – vstupné je 50,-Kč a je volných posledních pár míst, a také se připravují na
vystoupení na Velikonocích.
Archa (Jaroslava Toporská)
V chráněném bydlení mají v současné době plnou kapacitu. Z toho připravují 1 klienta na
přechod do podporovaného bydlení. Předpokládají příchod nového klienta z ÚSP v rámci transformace,
hledají však klientku – ženu, nejlépe z Bruntálu. p. Toporská nás vyzvala, pokud bychom věděli o
případném zájemci, nechť je kontaktuje, alespoň pro zapsání přihlášky.
SONS ( Zdena Pavlitová, Jaroslav Pata)
Ve Sdružené organizaci nevidomých a slabozrakých probíhá činnost, nedávno uskutečnili
besedu na ZŠ Okružní Bruntál a SOU Praktik Horní Benešov o zrakovém postižení, kompenzačních
pomůckách. Děti nejvíce zajímalo, jak se takový člověk cítí a proč nosí tmavé brýle. Rádi by
pokračovali praktickou ukázkou nácviku chůze s bílou holí na základě zájmu ze stran škol. Pokračují
také v klubové činnosti, kde pletli ponožky a vyráběli velikonoční ozdoby. Budou pořádat sociálně
rehabilitační a rekondiční kurz v Malé Morávce a několikrát do roka pořádají zájezdy, např. do
Olomouce na Floru, kde je expozice Botanická zahrada smyslů, jež umožňuje poznávat vystavené
exponáty různými smyslovými vjemy. P. Jaroslav Pata pojede 22.3. 2013 do Pardubic na seminář
odstraňování architektonických bariér. Tyto zkušenosti by rád využil v Bruntále, kde by chtěl uspořádat
besedu se stavebním odborem města Bruntál.
SOZP ( Vlastimil Kaiser)

Strana 4 (celkem 5)

P. Vlastimil Kaiser nás informoval, že v jejich organizaci schválili plán činností na rok 2013,
mají v současné době 270 členů, financování jejich aktivit je závislé od členských příspěvků a dále
čekají na výsledky dotačního řízení, aby mohli spolufinancovat další aktivity jako je pravidelné plavání,
plánují rekondiční pobyt osob se zdravotním postižením v červnu, zájezd na Hostýn. 5.4. 2013 budou
mít členskou schůzi se zajímavým kulturním programem.
DDC Beruška (Bc. Monika Medková)
Informovala o tom, že sociální služba dětského denního centra funguje nadále. Problémy ve
službě jsou vždy v prvních měsících roku se zajištěním financí na provoz. Financování od sponzorů je v
počátku roku obtížné, v současné době pracují na dalších projektech pro dotační řízení. V březnu se
rozhodli pro razantní propagaci služby ve městě Bruntál i přilehlých obcích a rozšíření povědomí o
službě formou diskuzního fóra na facebooku z důvodu volné kapacity zařízení.

Ad 5) Diskuze
Diskuze probíhala u všech předchozích bodů programu.

Ad 6) Uložené úkoly




připomínkování dokumentů KPSS – písemné připomínky p. Pata odešle mailem p. Žákové
Veronika.Zakova@mubruntal.cz
postup pro vyřizování stížností – písemný návrh zpracuje p. Medková a rozešle členům PSZP a
ti ji mohou připomínkovat nebo doplnit a své stanovisko zaškou opět mailem p. Žákové
Veronika.Zakova@mubruntal.cz
informace o dotačním řízení – informace poskytne p.Žáková

Ad 7) Závěr
Závěrem jsme poděkovali všem přítomným za účast a popřáli úspěšný pracovní týden

Termín 2. schůzky pracovní skupiny ZP je naplánován na 6.5.2013 v 8:30 v Bruntálské dílně
Polárka.
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