Zápis ze schůzky č.3/2013 pracovní skupiny
„Zdravotně postižení“
ze dne 16.srpna 2013

Přítomni: Bc. Veronika Žáková, Bc. Lenka Hrabáčková, Petra Kučerová, Ing. Marcela Kovářová, Jakub
Olejníček, Zdena Pavlitová, Jaroslav Pata, , Bc. Monika Medková,
Hosté: Bc. Michaela Hermanová, PeadDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Omluveni: Vlastimil Kaiser, Aleš Šupina
Čas konání: 8:00 – 11:00 hodin
Místo konání: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 913/2, Bruntál

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

Projednávání Základní listiny KPSS
Projednávání Organizačního a jednacího řádu PS
Informace jednotlivých členů
Diskuse
Závěr

Na úvod p. Medková všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem schůzky.
Na schůzce byl přítomen také host p. Pilát, který je metodikem. Podklady k jednání dostali
všichni členové pracovní skupiny Osob se zdravotním postižením se zaslanou pozvánkou na
schůzku pracovní skupiny. Písemné připomínky k dokumentům Základní listina KPSS a
Organizační a jednací řád PS zaslal p. Pata p. Medkové. Týkali se doplnění čísla zákona
o sociálních službách, objasnění pojmu otevřených jednání, vymezení hosta, podmínek
členství, volby manažera PS a pravidel jednání. Tyto připomínky jsme částečně již řešili
v připravovaných změnách dokumentu a částečně jsme řešili přímo na schůzce pracovní
skupiny. Projednávání jednotlivých dokumentů probíhalo při společném čtení po jednotlivých
částech a členové byli vyzvání k připomínkování.

Ad 1) Projednávání Základní listiny KPSS
Při projednávání Základní listiny KPSS jsme se shodli:



na používání pojmu na území města Bruntálu místo původního pojmu ve vymezené
oblasti ve všech dokumentech, které se týkají KPSS,



na rozšíření Principu prosazování potřeb uživatelů o znění Bez uživatelů není KPSS,



na přejmenování Principu aktivního přístupu na Průběh je stejně důležitý jako výsledek
a doplnili jsme tento princip o znění Kvalitní průběh a výsledek nelze zajistit bez

aktivního přístupu účastníků.,


na přejmenování Principu kompetence manažerů na Princip profesionality



v Popisu organizační struktury na doplnění znění o pracovních skupinách Zjišťují

potřeby cílové skupiny a navrhují cíle a opatření pro danou oblast.,


na doplnění u odborného garanta Vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Bruntál,



na sjednocení používaného pojmu města místo původního pojmu obce ve všech
dokumentech KPSS,



na doplnění Zrušovacího ustanovení, které vypracuje p. Hermanová

ad 2) Projednávání organizačního a jednacího řádu
Při projednávání Organizačního a jednacího řádu jsme se shodli:
 na doplnění Podmínek členství Člen má právo ...navrhovat změnu programu.,
 na změně v Zániku členství v bodě ukončením pracovního poměru, pokud je člen
zástupcem za zadavatele místo původního poskytovatele,
 na možnosti veřejného hlasování při volbě manažera
 na doplnění Volby manažera Při volbě musí být pracovní skupina usnášeníschopná, kdy

je přítomná nadpoloviční většina členů pracovní skupiny.,
 na přesunu bodu 5. Vymezení pracovních skupin jako bod 1.
 v Jednacím řádu na doplnění bodu 1. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem

podle stanoveného programu.,
 na doplnění bodu 4. Nepřítomnost na jednání. Vyčlenění z původního znění ve Formě
distribuce do samostatného bodu,
 na změně znění o zápisech z jednání Koordinátor KPSS následně zveřejňuje zápis z

pracovní skupiny na webových stránkách města.,
 na doplnění Závěrečných a Zrušovacích ustanovení, která vypracuje p. Hermanová.

ad 3) Informace jednotlivých členů
Na konkrétní předávání informací z jednotlivých organizací již nezbyl čas. Členové se o svých
aktivitách informovali v průběhu jednání.

ad 4) Diskuze
Mimo projednávaná témata neměli členové připomínky k volné diskuzi.

Uložené úkoly:


p. Hermanová a p. Žáková doplní navrhované změny do projednávaných dokumentů
KPSS a předají je na schůzce Řídící skupiny KPSS.

Další termíny schůzek pracovní skupiny:
p. Medková a p. Žáková vypracovali harmonogram termínů schůzek pracovní skupiny Osob se
zdravotním postižením. Pracovní schůzky do konce roku 2013 proběhnou v těchto termínech:
4. schůzka 27.9. v 9:00
5.schůzka 1.11. v 9:00
6.schůzka 13.12. v 9:00

Zápis zapsala dne: 28.8. 2013 Monika Medková, manažer PSOsZP

