
 

                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky č.4/2013 pracovní skupiny 

 „Zdravotně postižení“  

ze dne 4.října 2013  

Přítomni:   Jakub holčapek, Jaroslav Pata, Zdenka Pavlitová, Bc. Monika Medková, Jaroslava 

Toporská, Bc. Petra Kučerová, Mgr. Lena Lichtenberková, Bc. Veronika Žáková 

 

Čas konání: 9:00 – 11:00 hodin 

Místo konání: MÚ Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost tajemnice č.334, budova B 

 

Program: 

1. Projednávání základních dokumentů – informace z řídící skupiny  

2. Hodnocení veletrhu zdraví a sociálních služeb 

3. Informace jednání s metodikem 

4. Informace jednotlivých členů 

5. Diskuze 

6. Závěr  

 

 Na úvod p. Medková všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem schůzky.  

Přečetla minulý zápis, který byl schválen, nebyly k němu žádné připomínky. 

ad1) Projednávání  základních dokumentů – informace z řídící skupiny 

Změny v základních dokumentech byly přijaty na řídící skupině. V organizační struktuře byl stanoven 

tým pro úkol, který by se měl zabývat prevencí  a pro drogovou problematiku. Z důvodu konání voleb 

v příštím roce nebude vůle současného vedení města ustanovit sociální komisi. Tento požadavek bude 

vznesen až po volbách. Materiál měl jít do RM původně k 1.10. 2013, termín byl posunut na 29.10. 

2013. Následně dle schválení by měl být předložen zastupitelstvu. Na práci v řídící skupině rezignovala 

Mgr. Chlápková, kvůli své vytíženosti. 

 

ad 2) Hodnocení veletrhu zdraví a sociálních služeb 

Veletrhu zdraváí a sociálních služeb se zúčastnilo cca 150 osob z řad účinkujících, organizátorů a 

organizací. Bylo nachystáno pro prezentaci organizací 55 stolů. Mezi nové aktivity veletrhu zdraví a 

sociálních služeb patřily ochutnávky mléčných koktejlů, prezentovali se noví poskytovatelé – Manemi a 

Tam tam, byly provedeny některé změny oproti minulým Veletrhům, a to, že měření tlaku prováděla 



 

                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

Podhorská nemocnice. Mezi vystupujícími byly také organizace z naší PS a to konkrétně Polárka, a 

Liga. Byly zde také hry pro děti, které organizovali MC Skřítci a SVČ Bruntál. V tombole se rozdalo více 

než 150 cen. Organizace byly převážně spokojeni s průběhem Veletrhu. Z hodnocení vzešly následující 

připomínky: 

 propojit prezentace organizací s atraktivní činností 

 lepší umístění panelů 

 lépe umístit a výrazněji  orientační tabuli Veletrhu 

 zlepšit ozvučení pro vystupující organizace. 

 

ad 3) Informace jednání s metodikem 

Metodik pro KPSS v Bruntále, p. Pilát doporučil následující:  

 po schválení revidovaných základních listin následuje revize střednědobého plánu KPSS.  

 V cílech, opatřeních a aktivitách pracovat na způsobu hodnocení do konce r.2014.  

 Dále příprava na tvorbu dalšího plánu a zpracování způsobů revize a metodiky hodocení KPSS. 

Dále jsme byli informováni p. Žákovou o dalším navazujícím tématickém semináři, který se bude konat 

30.10. 2013. Další vzdělávání je připraveno v r.2014, které by mělo obsahovat 3 akreditované 

semináře a 3 školení zdarma. Budou rozesílány pozvánky a návratky. 

KPSS bude vycházet informační bulletin. První číslo vyjde do konce r.2013, ve kterém se budou 

představovat jednotlivé pracovní skupiny. Do 20.10. 2013 je nutno poslat e-mailem koordinátorce 

stručný popis organizací (1-2- větami), kontakt a logo. Popis pracovní skupiny pošle manažer.  

 

ad 4) Informace jednotlivých členů 

V. Žáková 

Informace o projektu ESF na podporu romských obyvatel z vyloučených lokalit. Projekt by měl 

zahrnovat 5 služeb. Projekt byl bohužel vrácen, neboť došlo k duplicitě na MSK. V současné době je 

projekt přepracován a znovu podán. Jedná o tyto služby: SAS, NZDM, azylový dům a terénní služby. 

Další informace se týkala projektu MSK postavit nový domov pro osoby se zdravotním postižením v 

Horním Benešově.  

Informace o změnách v jiných organizacích s rámci KPSS se týkali rozdělení služeb Open house na 

NZDM terénní a ambulantní služby. Stejný záměr má také Liga. 

M. Medková 

Podala informace ze školení o novele zákona o sociálních službách. DDC Bruška je stále v provozu, má 

stále ještě volnou kapacitu. 

ARCHA 

Mají záměr rozšířit fakultativní činnosti - vybudovat slepičárnu, dále plánují opravu domu a řeší věci 

ohledně pozemku, který náleží obci. V současné době v organizaci probíhají konzultace nezávislého 

odborníka pro podporu jejich služby. Tyto podpory probíhají v celé Slezské diakonii v rámci zřizovatele. 



 

                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

SPMP 

Zástupce nás informoval o projektu na IP sociálně terapeutické dílny. Řeší problém s podáním 

projektu, který byl odmítnut kvůli změně ve formě poskytovatele. SPMP provedlo změnu z občanského 

sdružení  na obecně prospěšnou společnost v době, kdy nebylo ještě legislativně upraveno převedení 

historie organizace a MSK neuznal historii trvání organizace. SPMP podává odvolání, MÚ Bruntál je 

podpořil vydáním potvrzení a doporučením pro MSK. V současné době pracují ve 4 dílnách. Každá má 

cca 5-6 klientů. Dále budou vystupovat na veřejnosti 22.10. v programu Senior vždy aktivní – 

přeshraniční spolupráce s Polskem.  

Uložené úkoly: 

 Poslat články do bulletinu do 20.10. 2013 

 Zamyslet se nad hodnocením KPSS 2012 - 2014 

 

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: 

5.schůzka 1.11. v 9:00 

6.schůzka 13.12. v 9:00 

 

 

Zápis zapsala dne: 15.10. 2013 Monika Medková, manažer OZP 


