Zápis ze schůzky č.7/2013 pracovní skupiny
„Osob se zdravotním postižením“
ze dne 13.12. 2013
Přítomni: Ing. Aleš Šupina, Zdena Pavlitová, Miluše Tesařová, Josef Tesař, Bc. Petra
Kučerová, Mgr. Petr Konečný, Jaroslava Toporská, Jana Pavelková, Bc. Lenka
Hrabáčková Dis., Vlastimil Kaiser, Bc. Veronika Žáková, Bc. Monika Medková
Omluveni: Šárka Gauudková
Čas konání: 9:00 – 11:00 hodin
Místo konání: MÚ Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č.344, budova B

Program:
1. Projednávání záměru Sagapo, p.o.,
2. Volba manažera pracovní skupiny
3. Revize III. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntál, 2012-2014

Na úvod p. Medková všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem schůzky.
Seznámila přítomné s obsahem mimořádného jednání k záměru Sagapo , p.o. založit novou službu
chráněného bydlení a také se závěry této schůzky, viz. Zápis z mimořádného jednání. Vzhledem k
tomu, že skupina nebyla usnášeníschopná se projednávání záměru Sagapo, p.o. přesunulo na dnešní
jednání.
ad1)

Projednávání záměru Sagapo, p.o

P. Medková vyzvala p. Mgr. Konečného, aby PS OZP objasnil záměr Sagapo, p.o. založit novou službu.
P. Konečný uvedl, že tato služba vznikla na podnět od uživatelů, kteří doposavad využívali služeb
podporovaného bydlení, ale vzhledem k jejich zdravotnímu stavu by si přáli službu chráněného
bydlení. Organizace na jejich potřeby zareagovala, protože má k dispozici již stávající prostory pro
tento účel. Uvedl, že se jedná o vznik služby pro uživatele se zdravotním postižením s vysokou mírou
podpory, kteří jsou ve 3. a 4. stupni závislosti na pomoci druhé osoby. Svůj záměr konzultoval s MSK.
V současné době se jedná o chráněné bydlení pro celkem 7 osob, z toho jsou pouze 3 osoby imobilní
v průměrné věkové hranici 35 let.
Dále byl dán prostor, aby se ostatní členové PS vyjádřili k tomuto záměru.
Zástupci MÚ Bruntál vznesli dotaz na financování služby, jelikož z dostupných materiálů k projednávání
vyplynulo, že Sagapo p.o. bude žádat na novou službu na rok 2014 po městu Bruntál pouze 9.000,-Kč.

P. Konečný uvedl skutečný rozpočet s tím, že počítá, že vyšší částku než je uvedena v žádosti o
vyjádření z MSK od města Bruntál na rok 2014 zřejmě nedostane. Diskuze vzešla také na téma hrazení
30% provozní ztráty, kterou v případě kladného doporučení bude hradit město Bruntál. V současné
době nebylo počítáno s navýšením financí na sociální služby na rok 2014 v souvislosti se vznikem nové
služby.
Zástupci již existující služby chráněného bydlení ARCHA v Široké Nivě, které je dostupné uživatelům
z Bruntálu se dotazovali na složení uživatelů této služby, zda nebude kolidovat s touto již zavedenou a
dobře fungující sociální službou. P. Konečný deklaroval, že se jedná o uživatele s vysokou mírou
podpory se stupněm závislosti III. a IV. V Současné době jsou tito pouze 3, výhledem do roku 2015
by služba měla být poskytována pouze těmto klientům. Chráněné bydlení ARCHA v Široké Nivě
poskytuje bydlení uživatelům se stupněm závislosti I. a II., v současné době mají 1 volné místo, které
v brzké době obsadí žadatelem o službu ze svého pořadníku.
Zástupci SONS deklarovali, že nejsou v této problematice odborníky a tudíž, že se necítí fundovaně
rozhodnout.
Noví členové přihlédli k potřebnosti služby z pohledu klientů.
P. Medková v závěru shrnula tyto následující informace, které jsme se dozvěděli k projednávání
záměru Sagapo p.o. ke vzniku nové služby:


Jedná se o službu chráněného bydlení pro 7 uživatelů s vysokou mírou podpory v denním
rozsahu 24 hodin, která bude naplněna do r. 2015 výhradně klienty se stupněm závislosti III.
a IV.



Služba bude poskytována v již stávajících prostorách pro tento účel budované.



Finanční zajištění je záležitost zřizovatele služby.



Potřebnost nové sociální služby není deklarována ve Strategickém plánu rozvoje města
Bruntál.



Potřebnost nové služby není deklarována v III. Komunitním plánu sociálních služeb města
Bruntálu 2012-2014.



K potřebnosti nové sociální služby ve městě Bruntálu p. Konečný deklaroval, že vzešla od
uživatel služby podporovaného bydlení, která by měla být částečně omezená.

O doporučení k potřebnosti této služby ve městě Bruntál vyzvala p. Žáková všechny přítomné, zda
chtějí hlasovat veřejně. Všichni byli pro. Hlasování proběhlo veřejnou formou. Výsledky hlasování:
Pro doporučení bylo 6 členů PS OZP – Bc. Monika Medková, Bc. Lenka Hrabáčková Dis, Miluše
Tesařová, Josef Tesař, Mgr. Petr Konečný, Ing. Aleš Šupina.
Proti doporučení byli 2 členové PS OZP - Bc. Petra Kučerová, Jana Pavelková.
Hlasování se zdrželi 3 členové PS OZP – Zdena Pavlitová, Jaroslava Toporská, Vlastimil Kaiser.
K žádosti KÚ MSK bylo odhlasováno kladné doporučení nadpoloviční většinou všech přítomných členů
PS OZP.

ad2) Volba manažera pracovní skupiny
Koordinátorka p. Žáková poté přistoupila ke druhému bodu jednání a tou byla volba manažera PS
OZP. Nejprve poděkovala stávající manažerce p. Medkové a předala jí dárek. Poté vyzvala přítomné,
aby vznesli návrhy. Návrh byl vznesen pouze jeden. Navržena byla opět p. Monika Medková. Pro
zvolení nového manažera p. Medkovou byli všichni přítomní členové PS OZP. P Žáková předala dárek
ke zvolení nové manažerky PS OZP.

ad3) Revize III. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntál, 2012-2014
P. Medková přítomné seznámila s potřebností revize III. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
města Bruntál, 2012-2014.
Pro tyto účely byly vytvořeny hodnotící tabulky podle jednotlivých cílů a opatření. Každý realizátor
zodpovídá za své cíle a opatření, které jsou v plánu uvedeny. Vzhledem k tomu, že nebyl nastavený
systém hodnocení komunitního plánu v předchozích letech by bylo obtížné v současné době nastavit
jednotná hodnotící kritéria, proto hodnocení stávajícího komunitního plánu bude probíhat slovním
hodnocením, u kterého vodítkem bude plnění jednotlivých aktivit v rámci opatření v návaznosti na cíl.
Systém hodnocení by měl vypadat následovně:
Stav plnění – hodnocení splněno, splněno částečně , nesplněno.
Popis aktivit realizovaných v rámci opatření – stručně, max. 5 vět o plnění jednotlivých aktivit,
zda je nebo není realizováno.
Finanční náklady za rok 2012 – 2013 – uvedou se pouze náklady spojené s realizací daného cíle a
opatření za každý rok zvlášť. Ne za celou službu, pokud ta nebyla v rámci realizovaného cíle a
opatření uvedena. Východiskem budou finanční tabulky, které členové obdrží během měsíce prosince
e-mailem.

4) Uložené úkoly


Revize III. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntál, 2012-2014
– dohodli jsme se do 15.2. 2014 poslat vyplněné hodnotící tabulky včetně finančních tabulek
e-mailem koordinátorce p. Žákové, je možné během ledna domluvit osobní konzultace a
pomoc s vyplňováním tabulek. Vzhledem k jednání manažerského týmu ze 17.12. 2013, byla
vznesena potřebnost posunout termín odevzdání tabulek do 31.1 2014.



Plán práce pro rok 2014 – zamyslet se nad tématy práce pro rok 2014 vzhledem k
průběžnému hodnocení stávajícího plánu, vzít v úvahu přípravu na tvorbu navazujícího
komunitního plánu, náměty z řad občanů, uživatelů a poskytovatelů služeb, viz. Zápis
č.5/2013

5) Diskuze, informace od jednotlivých členů PS OZP
P. Kaiser – SOZP (Sdružená organizace zdravotně postižených)– uvedl, že stále probíhá
cvičení v bazénu, realizovali rekondiční pobyt v rekreačním středisku Valašské Klobouky a jejich
činnost probíhá podle plánu.

P. Šupina – CZP (Centrum pro zdravotně postižené) – uvedl, že pokračují ve svých sociálních
službách. Ambulantně v sociálním poradenství a půjčovně kompenzačních pomůcek a terénní službě –
osobní asistenci.
P. Pavlitová – SONS (Sdružená organizace nevidomých a slabozrakých) – uvedla, že také
jejich činnosti probíhají podle plánu. Vznesla poděkování městu Bruntál za pomoc, kdy byla jejich
organizace v tísni.
ARCHA – sociální služby chráněného bydlení probíhají podle nadále, v současné době proběhla
výměna 3 uživatelů , projekt slepičárny je nyní pozastaven, stále hledají dobrovolníky na dokončení
stavebních prací spojených s touto aktivitou, v r. 2014 budou pořádat Den otevřených dveří.
P. Žáková – koordinátorka KPSS a prevence kriminality - nás seznámila s projektem, který byl
podán, vrácen k přepracování a znovu podán. Projekt by měl zahrnovat 2 nízkoprahové zařízení,
azylový dům, SAS a OSPOD. V rámci projektu budou opraveny budovy Open House a bývalé pekárny,
a budou se v určených lokalitách pohybovat nově asistenti prevence kriminality.
p. Medková – DDC Beruška – nás informovala , že sociální služba pro děti se zdravotním
postižením je stále v provozu, má ještě volnou kapacitu, mimo registrovanou službu probíhají v jejich
objektu volnočasové aktivity a koncerty a výstavy. V listopadu proběhl pěkný koncert operní pěvkyně
Vítězslavy Pajerové.
P. Konenčný – Sagapo – nás informoval o sociálních službách pobytových – domovy pro osoby se
zdravotním postižením, terénních – podpora samostatného bydlení a ambulantních – sociálně
terapeutické dílny. Organizace má další služby ve vrbně a Rýmařově. Služby zahrnují celkem cca 100
uživatelů a 150 zaměstnanců.
Manželé Tesařovi – jsou noví členové, kteří se přihlásili do PSOZP na základě výzvy, kterou
přednesla p. Žáková na schůzi SONS.
P. Pavelková – Zelená dílna – organizace, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením,
v současné době zaměstnávají cca 132 zaměstnanců a jejich činnost probíhá podle plánu.

Další termíny schůzek pracovní skupiny:
p. Medková a p. Žáková vypracovali harmonogram termínů schůzek pracovní skupiny Osob se
zdravotním postižením. Pracovní schůzky 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: 20.12. 2013 Monika Medková, manažer OZP

