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Zápis ze schůzky č.2/2014 pracovní skupiny 
 „Osoby se zdravotním postižením“ 

ze dne 27.března  2014 

 

 

Přítomni:  Kaiser Vlastimil, Mgr. Konečný Petr, Konečná Alena, Kučerová Petra, Bc. Medková 
Monika, Lichtenberková Lena, Pavlitová Zdena, Pata Jaroslav, Tesařová Miluše, 
Žáková Veronika 

Omluveni:  Gaudková Šárka, Hrabáčková Lenka, Olejková Svatava, Toporská Jaroslava  
Nepřítomni:   
Čas konání: 9.00 -11.00 hod  
Místo konání: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 2, Bruntál 

 
PROGRAM 

 Úvod, Schválení zápisu ze schůzky č.1/2014 
 Revize III. Komunitního plánu – finální kontrola slovního a finančního hodnocení 
 Sumarizace nejvýznamnějších výstupů z III. Komunitního plánu rozvoje sociálních 

služeb 

 Příprava doporučení pro následující komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
 Zjišťování potřeb veřejnosti – návrh postupu a harmonogram 
 Informace z jednání manažerského týmu 
 Diskuze 
 Závěr 

 
Ad 1/ Úvod a schválení zápisu ze schůzky č.1/2014 
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním 
postižením p. Medková. Na úvod seznámila přítomné s účastí praktikantky Městského úřadu 
Bruntál. Její účast na schůzce odsouhlasili všichni přítomní členové. Dále pak přečetla zápis ze 
schůzky č.1/2014 PS OZP. Zápis byl schválen, nikdo neměl k zápisu připomínky.  
 
AD 2/ Revize III. Komunitního plánu – finální kontrola slovního a finančního 

hodnocení 
P. Medková představila finální podobu tabulek slovního hodnocení a finančních tabulek. 
Seznámila přítomné s obsahem revize III. Komunitního plánu: 

 Úvod – obecný, celkový přehled, popis 

 Přehledy cílů a opatření a míry jejich plnění – dvě stručné tabulky a komentář k nim 
 Struktura a zdroje financování – komentář, celková tabulkagraf 
 Plnění jednotlivých cílů a opatření – Název a charakteristika každé pracovní skupiny, 

tabulky slovních hodnocení a finanční tabulky za každou pracovní skupinu 
 Výstupy III. komunitního plánu  

 Doporučení pro tvorbu IV. Komunitního plánu 
 Závěr 

P. Konečný měl připomínku k revizi – nevidí souvislost úspěšnosti sociální služby a komunitního 
plánu. 

P. Pata připomněl, že témata ohledně bezbariérovosti dosud nebyla řešena ve spolupráci s 
komunitním plánem. 
 
AD 3/ Sumarizace nejvýznamnějších výstupů z III. Komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb 
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P. Medková seznámila přítomné členy s výstupy z komunitního plánu z Olomouce pro inspiraci. 
Při projednávání výstupů jsme vycházeli z jednotlivých cílů a opatření: 
Výstup strategického cíle 1. Zachování stávajících rezidenčních služeb a pro osoby 
se zdravotním postižením:  Služby byly zachovány a zajištěny také s finanční podporou 
města. 
Výstup strategického cíle 2. Zachování ambulantních služeb pro zdravotně 
postižené: Ambulantní služby byly zachovány v plném rozsahu, došlo ke zvýšení kapacity 
služeb, ke zkvalitnění služeb díky zajištění kompenzačních pomůcek a proškolení pracovníků v 
sociálních službách. 
Výstup strategického cíle 3. Zachování terénních služeb pro zdravotně postižené: 
Terénní služby byly zachovány v plném rozsahu, kapacita služeb byla navýšena na základě 
poptávky, kvalita služeb byla zvýšena přijetím odborných pracovníků a proškolením pracovníků 
v sociálních službách. 
Výstup strategického cíle 4. Podpora, udržení a rozvoj návazných organizací v 
rámci komunitního plánování sociálních služeb: Činnosti návazných organizací byly 
zachovány a udrženy, služby obsahovaly aktivní trávení volného času, aktivizační činnosti a 
rekondiční pobyty pro dospělé osoby a seniory se zdravotním postižením. Byla zachována také 
zaměstnanost osob se zdravotním postižením i přes potíže, které přinesla ekonomická krize. 
Výstup strategického cíle 5. Rozvoj stávajících sociálních služeb: K rozvoji služeb 
došlo u poraden pro osoby se zdravotním postižením v oblasti dluhové problematiky. 
 
 

 

Ad 4/ Příprava doporučení pro následující komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
Po seznámení s revizí III. Komunitního plánu zazněla od členů pracovní skupiny tyto 
připomínky: 

 Město Bruntál by se mělo podílet vyšším procentem na podporu sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením, neboť je to pro občany města. Hledat nové zdroje 
financování, vytvořit projektového manažera pro sociální oblast – vyhledávání a 
podávání projektů na zajištění dostatečného procenta financování sociálních služeb. 

 Úzká spolupráce mezi jednotlivými odbory Města Bruntál, organizacemi města Bruntál a 
PS OZP KPSS  při tvoření a aktualizaci pravidel a zásad týkajících se občanů města a 
dále v otázkách řešení bezbariérovosti města a přístupu ke vzdělání vzhledem ke 
zkušenostem osob se zdravotním postižením, které jsou přehlíženy. 

 Najít způsob pro účelnost při vzniku nových služeb, pro zjišťování poptávky po 
službách a pro uspokojování těchto poptávek. Výhledově chybí služba denního centra 
pro dospělé osoby s mentálním a tělesným postižením a rozšíření spolupráce s ranou 
péčí pro sluchově a zrakově postižené. 

 Spolupráce se školskými zařízeními v rámci integrace dětí se zdravotním postižením. 
  
 
 
Ad 5/ Zjišťování potřeb veřejnosti – návrh postupu a harmonogram 
P. Medková seznámila přítomné s jednotlivými způsoby zjišťování potřeb veřejnosti dle 
proběhlých seminářů KPSS zaměřených na toto téma. Hlavní body zjišťování potřeb byly 
uvedeny: 

 Co se dá zjišťovat (sociodemografická struktura obce, potřeby obyvatel a prognózy, 
analýza služeb a jejich nabídky).  
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 Jakým způsobem se sbírají data (expertní studie, dotazníkové šetření, sociologický 
výzkum, fokusové skupiny, veřejná setkání). 

 Kdo bude provádět zjišťování potřeb veřejnosti (externisté, organizace v rámci KPSS). 
 Na co se zaměřit při zjišťování potřeb veřejnosti (kvalitu, kvantitu, …). 

P. Konečný uvedl, že je zbytečně nákladné nechat provedení zjišťování potřeb veřejnosti 
nějakou organizací. 
P. Medková navrhla způsob, který vzešel z manažerského týmu a to návrh na zjišťování potřeb 
veřejnosti dotazníkovou formou. Téma zjišťování potřeb veřejnosti bude projednáno na další 
schůzce PS.  
 

 
 
  6,7,8/ Informace z jednání manažerského týmu, diskuze a závěr 
Informace z manažerského týmu p. Medková předávala v průběhu projednávání předchozích 
bodů. 
 
V diskuzi nás informovala p. Lichtenberková o nové aplikaci pro tablety a mobilní telefony pro 
sluchově postižené. Dále nás informovala o novém názvu organizace. V souvislosti s platností 
nového Občanského zákoníku došlo k transformaci občanského sdružení Federace rodičů a 
přátel sluchově postižených, o.s., na obecně prospěšnou společnost Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. IČO organizace, registrace sociálních služeb i sídlo organizace zůstávají stejné. 
Aby zachovali kompletní nabídku služeb i trvalou možnost rodičů i přátel dětí se sluchovým 
postižením sdružovat se, založili i spolek Informační centrum rodičů a přátel sluchově 
postižených, o.s. Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených je založeno jako 
podpůrná organizace pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., doplňující a rozšiřující 
nabídku jeho služeb. Současně se mění i kontaktní email na: lichtenberkova@detskysluch.cz 
 
P. Kaiser nás informoval o konání členské schůze 28.3. 2014. 
 
P, Medková zjišťovala organizační záležitosti ohledně fungujících kontaktů na všechny členy 
pracovní skupiny. 
 
V závěru jsme si stanovili termíny dalších schůzek: 

 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, Kučerová Petra 
 
V Bruntále dne 16.dubna 2014 
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