Zápis ze schůzky č.2/2013 pracovní skupiny
„Zdravotně postižení“
ze dne 21.května 2013

Přítomni: Bc. Veronika Žáková, Bc. Lenka Hrabáčková, Bc. Petra Kučerová, Ing. Marcela Kovářová,
Bc. Jaroslava Toporská, Zdena Pavlitová, Jaroslav Pata, Vlastimil Kaiser, Bc. Monika Medková, Iveta
Madura, Ing. Aleš Šupina, Svatava Olejková, Lena Lichtenberková,
Nepřítomni: Mgr. Petr Konečný

Čas konání: 13:00 – 15:00 hodin
Místo konání: Bruntálská dílna Polárka, o.p.s.

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

Schválení předchozího zápisu ze dne 15.3. 2013
Revize členů pracovní skupiny ZP
Sjednocení názvu pracovní skupiny
Seznámení s navrženými změnami v organizační struktuře KPSS
Informace z jednotlivých organizací
Uložené úkoly
Závěr

ad 1) Schválení předchozího zápisu ze dne 15.3. 2013
Po úvodním přivítání všech přítomných členů p. Medková navrhla, že bychom na pracovní
skupině, měli vždy schválit předchozí zápis. Nikdo z přítomných nebyl proti. p. Medková přečetla v
bodech zápis z předchozí schůzky ze dne 15.3. 2013. Zápis byl schválen, připomenuli jsme si
zadané úkoly. Z tohoto vyplynulo, že úkol p. Paty, připomínkování dokumentů KPSS, se přesouvá na
termín 4.6. 2013, rovněž úkol p. Medkové, postup pro vyřizování stížností, se přesouvá na termín
4.6. 2013. Členové PS byli vyzváni, k tomu, že mají možnost zápis případně doplňovat, pokud by
shledali, že některé podstatné věci v zápisu chybí. Své připomínky k zápisu mohou posílat
koordinátorce, která je projedná s manažerem PS a poté budou zapracovány do zápisu nejpozději
do další schůzky PS.
ad 2) Revize členů pracovní skupiny ZP
Ze strany koordinátorky p. Žákové a manažera p. Medkové byl dám podnět k revizi stávajících
členů pracovní skupiny. Členové byli požádáni o doplnění aktuálních údajů a kontaktů, včetně emailové adresy na prezenční listinu. Bc. Žáková poté aktualizuje seznam členů pracovní skupiny, ten
rozešle všem členům pracovní skupiny. Dále koordinátorka bude kontaktovat členy pracovní

skupiny, kteří se nezúčastňují pracovních schůzek, a vyzve je, aby se vyjádřili, zda chtějí pokračovat
v práci v pracovní skupině. Jedná se dle stávajícího seznamu o p. Konečného za Sagagpo o. p.
Matúšů za Domov Pohoda p.o., Mgr. Bradovou za ZŠ Amos, p. Liškovou za ZŠ Rýmařovská.
Dále jsme diskutovali o vymezení role v pracovní skupině. Zda jednotliví členové jsou zde za
zadavatele, poskytovatele a uživatele. Z diskuze vyplynulo, že v pracovní skupině máme
zastoupení za zadavatele a za poskytovatele. Část poskytovatelů se také cítí být zároveň uživateli,
protože jsou sami osobami se zdravotním postižením, rodinní příslušníci osob se zdravotním
postižením nebo asistenti osob se zdravotním postižením. Nicméně jsme se v konečném důsledku
shodli, že v PS hájí zájmy svých členů v organizacích.
Vzhledem k této skutečnosti a ke změnám, které provázejí KPSS p. Medková vyzvala členy PS,
aby se pokusili najít ve svých organizacích osoby, které by měly zájem podílet se na plánování
sociálních služeb v Bruntále, připomenout jim možnost účastnit se schůzek PS, přinášet podněty.
ad 3) Sjednocení názvu pracovní skupiny
Při revizi dokumentů KPSS bylo zjištěno, že v dokumentech, na webových stránkách jsou
uvedené rozdílné názvy naší pracovní skupiny. Jsou uváděny jako pracovní skupina Zdravotně
postižení a pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením. Shodli jsme se na tom, že budeme
používat jednotný název Osoby se zdravotním postižením. Tento název bude změněn na webu KPSS
až po aktualizaci stránek, které jsou v této chvíli zavirované. Změna názvu v dokumentech KPSS
bude provedena při změnách, které vyplývají z projektu Efektivní plánování sociálních služeb ve
městě Bruntál. Informace o sjednocení názvu pracovní skupiny předá koordinátorka p. Žáková
manažerovi projektu Efektivní plánování sociálních služeb ve městě Bruntál, na schůzce ŘS a také
při zavedení nových webových stránek KPSS.
ad 4) Seznámení s navrženými změnami v organizační struktuře KPSS
P. Medková předložila návrh změny organizační struktury tak, jak byla předložena v ŘS. Nejprve
byla přečtena stávající organizační struktura a poté byl přečten návrh nové organizační struktury.
Návrh změny byl vytvořen z toho důvodu, že stávají organizační struktura se jevila jako zastaralá a
v některých bodech nefunkční. Bylo zároveň zjištěno, že pro předkládání návrhů pro rozvoj a
udržitelnost sociálních služeb v Bruntále je zapotřebí mít také garanci v oblasti politické, odborné.
MÚ Bruntál nemá komisi pro oblast sociální, proto je také navržena v nové organizační struktuře.
P. Žáková vysvětlovala členům PS co obsahuje funkce politického a odborného garanta, sociální
komise, manažerského týmu, vedoucího projektu a dále vysvětlila navrženou změnu v počtu PS.
Profilaci pracovních skupin jsme probírali na předchozí schůzce PS, kdy se jednalo o pracovní
skupinu sociální prevence. Členové této pracovní skupiny se rozdělí do jiných PS a část by měla
přecházet do nově vytvořené komise pro oblast sociální.
ad 5) Informace z jednotlivých organizací
SOZP (Vlastimil Kaiser)
P. Kaiser nás informoval o akcích, které v nejbližší době pořádají a to:
 22.6. Den zdravotně postižených v Lichnově – soutěže pro osoby se zdravotním postižením od
9:00 hodin v Obecním domě
 23.-29.6. Rekondiční pobyt ve Valašských Kloboukách pro 44 účastníků, vždy přijíždí také
zástupce MÚ Bruntál

SONS (Zdena Pavlitová, Jaroslav Pata)
P. Pata nás informoval o akcích pro osoby se zrakovým postižením:
 6.-9.6. Rekondiční pobyt v hotelu Neptun v Malé Morávce
 cvičení s míčky
 zájezd na Zahradu vůní do Olomouce

CZP (Ing. Aleš Šupina)
P. Šupina nás informoval, že jejich služby běží podle plánu. Nově mají 3 projekty na zaměstnávání
osob a spolupracují s některými firmami na Bruntálsku a s Úřadem práce. Informoval o tom, že
sehnat práci pro osoby se zdravotním postižením je v našem regionu dost obtížné. Diskutovali jsme
o možnosti, jak podpořit tuto činnost. Došli jsme k závěru, že v rámci jejich projektů se bude jejich
organizace touto problematikou zabývat a v případě, že budou cítit, že potřebují podpořit v rámci
KPSS, tak by vznesli podnět do pracovní skupiny.

Matana
Zástupce rané péče nás informovala, že během roku probíhá běžný provoz terénní služby rané péče,
v Bruntále mají v péči 3 rodiny a tato služba prošla dobrovolným auditem. Rozvinula se diskuze na
téma auditu v sociálních službách. Dozvěděli jsme se, že tyto dobrovolné audity se uskutečňují na
zadání jejich zřizovatele Slezské diakonie pro zvýšení kvality práce v sociálních službách.

MÚ Bruntál (Bc. Kučerová Petra, Bc. Žáková Veronika)
P. Žáková nás informovala o probíhající revizi dokumentů KPSS v rámci projektu Efektivní plánování
sociálních služeb ve městě Bruntál, spolupráci s p. Pilátem, metodikem pro tento projekt. Dále nás
žádala, abychom informace z jednotlivých organizací posílali e-mailem, např. pozvánky na akce
nebo letáky o organizacích. Mají zájem, aby na MÚ Bruntál byla neustále aktualizovaná nástěnka,
která je sledována jak návštěvníky MÚ Bruntál, tak zastupiteli města a jeho radními. Tak nejlépe
budou mít přehled o dění v sociálních službách v Bruntále.
P. Kučerová nás seznámila s tím, že na sociálním odboru města Bruntál je nový romský poradce a je
jím p. Romana Dudušová. Také apelovala na předávání letáků a pozvánek.

Archa (Jaroslava Toporská)
P. Toporská nám předala informace o službě chráněného bydlení. V současné době se 1 klient
vrací do ÚSP a 1 nový klient přibude. Má v plánu dokončit docházku na ZŠ a hledají pro něj vhodný
způsob, jak tuto docházku uskutečnit. Měli předjednáno tuto docházku uskutečnit na běžné ZŠ
v Karlovicích vzhledem k lepší dojezdové vzdálenosti, z důvodu vyššího věku klienta to však nelze.
Pravděpodobně bude školní docházku ukončovat na speciální a praktické ZŠ Rýmařovská v Bruntále.
Středisko rané péče Tam tam (Alena Lichtenberková)
P. Lichtenberková nás seznámila s rozšířením činnosti o aktivační centrum v Ostravě, kde pořádají
přednášky pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, v rámci jejich služeb funguje také sociální
poradna pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Realizují 2 projekty na zaměstnávání osob se
sluchovým postižením a pořádají přednášky o problematice osob se sluchovým postižením pro
mateřské a základní školy.

Bruntálská dílna Polárka (Ing. Marcela Kovářová)
P. Kovářová přinesla informace o tom, že sociálně terapeutická dílna je v provozu, mimo dílnu také
provozují terapeutické činnosti a během května i června mají velmi nabitý program:
 25.5 Závody v lehké atletice na hřišti ZŠ Jesenická
 31.5. Festival přátelství, jehož se zúčastňují školy z Bruntálu, Rýmařova, a organizace
SPMP v rámci kraje
 1.6. Vystoupení klientů v parku
 7.6. Vystoupení klientů na Veletrhu řemesel v Prudniku v Polsku
 8.6. Vystoupení klientů na Dnech pohody v městském parku



15.6. Prodejní akce na Dnech města v Břidličné

DDC Beruška (Bc. Monika Medková)
P. Medková informovala přítomné o tom, že služba probíhá běžným způsobem, každý měsíc
pořádají akce pro rodiče s dětmi. V dubnu to bylo pálení čarodějnic na zahradě DDC Beruška, kam
tradičně chodí v převleku i rodiče dětí a soutěže jsou pro celou rodinu. V květnu připravili pro rodiče
program ke dni matek, kde je důležité ukázat maminkám, že také jejich děti něco dokáží. V červnu
chystají výlet pro rodiče s dětmi ke Dni dětí.

ad 6) Uložené úkoly
P. Žáková
 rozeslat tabulku s aktuálními informacemi (ve wordu pro SONS), termín splnění do 28.5.
2013
 předat aktuální informace o názvu pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením pro
uvedení správnosti v dokumentech a na webu, termín splnění při aktualizaci dat KPSS
 navrhnout termín příští schůzky PS Osoby se zdravotním postižením, termín splnění do
15.6. 2013
P. Pata
 připomínkování dokumentů KPSS, termín splnění 4.6. 2013, zaslat koordinátorce e-mailem
P. Medková

postup pro vyřizování stížností, termín splnění 4.6. 2013, zaslat koordinátorce e-mailem
ad 7) Závěr
Závěrem poděkovala p. Medková všem přítomným za účast a popřála jim mnoho dalších
pracovních úspěchů.

