Zápis z mimořádné schůzky pracovní skupiny
„Osob se zdravotním postižením“
ze dne 2.12. 2013
Přítomni: Lenka Hrabáčková, Šárka Gaudková, Petra Kučerová, Monika Medková, Veronika
Žáková
Čas konání: 13:00 – 14:00 hodin
Místo konání: MÚ Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č.344, budova B

Program:
1. Projednávání záměru Sagapo, p.o.

Na úvod p. Medková všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem schůzky.
Přečetla minulý zápis, který byl schválen po doplnění připomínek.
ad1)

Projednávání záměru Sagapo, p.o

p. Žáková nás seznámila se záměrem Sagapo, p.o. o zřízení nové sociální služby v městě Bruntál. O
tomto záměru se dozvědělo město Bruntál z MSK, který požádal město Bruntál o vyjádření. P.
Medková vyzvala jednotlivé přítomné členy, aby se k tomuto záměru vyjádřili. Na základě požadavku z
MSK p. Medková zjišťovala zda je potřebnost této služby deklarována ve střednědobém plánu
sociálních služeb obce a zjistila, že tato potřebnost v něm deklarována není. Další požadavek byl, zda
je tato potřebnost deklarována v jiném strategickém dokumentu obce, tedy v III. Komunitním plánu
sociálních služeb města Bruntálu 2012-2014 a zjistila, že ani v tomto dokumentu tato potřebnost zřídit
novou službu chráněného bydlení deklarována není. Poslední požadavek byl ten, v případě potřebnosti
sociální služby ze strany obce, má tato uvést finanční podíl na jejím zajištění.
Dále p. Medková zjišťovala aktivní účast zástupce Sagapo, p.o. na jednáních PS OZP a zjistila, že
Zástupce z řad Sagapo, p.o. p. Konečný se již od roku 2012 nezúčastňuje žádného jednání naší
pracovní skupiny. Ani dnes nebyl přítomen, aby nám vysvětlil nebo objasnil záměr zřídit novou sociální
službu. Dále z dřívějších zápisů z jednání PS OZP zjistila, že v službě chráněného bydlení se
diskutovalo již v roce 2011, proběhl beseda s potenciálními zájemci, proběhlo dotazníkové šetření, ze
kterého vyplynulo, že v současné době o službu není zájem, výhledově až za 5-10 let (zápis ze
schůzky č.7/2011 ze dne 27.října 2011).
Jednotliví členové PS diskutovali o tom, zda je tato sociální služba potřebná v městě Bruntál.
P. Kučerová za sociální odbor města Bruntál uvedla, že neevidují žádné žádosti nebo konkrétní

podněty od občanů města Bruntál tuto službu zřídit. Uvedla, že by mohlo jít o službu, která vyplynula
ze stávající praxe Sagapo, p.o.
P. Gaudková nás informovala o výjimce financování, pokud je tato služba zřizována v procesu
transformace. Současně s p. Hrabáčkovou konstatovaly, že ze stávajících dokumentů o nové sociální
službě, které máme k dispozici, máme málo informací.
Z této diskuze vyplynulo následující stanovisko:
1. Potřebnost nové sociální služby není deklarována ve Strategickém plánu rozvoje města
Bruntál.
2. Potřebnost nové služby není deklarována v III. Komunitním plánu sociálních služeb města
Bruntálu 2012-2014.
3. K potřebnosti nové sociální služby ve městě Bruntálu nelze vydat objektivní vyjádření z toho
důvodu, že PS OZP měla k dispozici málo informací ke zdůvodnění potřebnosti této služby a
zástupce Sagapo p.o. nebyl přítomen na jednání, aby tuto potřebnost objasnil.

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:
6.schůzka 13.12. v 9:00
A v následujícím roce 2014 proběhnou první dvě schůzky v těchto termínech:
1.schůzka 31.1. v 9:00 hodin
2.schůzka 27.3. v 9:00 hodin

Zápis zapsala dne: 3.12. 2013 Monika Medková, manažer OZP

