
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Osoby v krizových situacích 

 
realizované v rámci projektu  

„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“  
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 

DATUM KONÁNÍ:  15. 9. 2014  
ČAS KONÁNÍ:  12:30 – 14:30 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  MěÚ Bruntál 

PŘÍTOMNI: Bc. Daněčková, pí Šťuková, Mgr. Hančilová, Bc. Hymonová, pí. Gavendová, Bc. Puková, 

Bc. Juřenová, DiS., Bc. Matějková, Bc. Sokolová, Bc. Bradová, pí. Hazan 

OMLUVENI: pí. Štěpaníková 

HOSTÉ: Mgr. Sohrová, Mgr. Reed 

 
PROGRAM: 

 
1. Informace z organizací 

2. Definování prioritních oblastí PS pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb  

 

Ad 1/  

Manažerka přivítala členy PS a seznámila je s novinkou, tj. na úvod každého jednání pracovní skupiny se 
členové podělí o aktuality ze svých služeb. Mohou také přinést letáčky.  

Informace z organizací: 

Slezská diakonie, Timotei – zařízení pro děti vyžadují okamžitou pomoc (ZDVOP), dům na 
půl cesty (DPC) 

 Bude realizován první kurz pro rodiče, pozvánky rozeslány do organizací emailem. 

 
Slezská diakonie, Bethel Bruntál, azylový dům pro muže 

 V rámci dnů proti chudobě proběhne prezentace Slezské diakonie na náměstí ve dne 15-

16.10.2014 
 

Open house o. p. s., sužby drogové prevence 

 Přestěhováni do opravených prostor. 

 
 

Ad 2/ Definování prioritních oblastí PS pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb  

Pracovní skupina definovala prioritní oblasti pro tvorbu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb, 

z nichž budou na dalším jednání formulovány priority. 
 

BYDLENÍ 

 Prevence ztráty bydlení 

 Změna pravidel přidělování bytl 



 

                         

 Prostupné /sociální bydlení 

 Kvalita bydlení a negativní sociální jevy v lokalitě 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽB 

 Udržení sociálních služeb 

 Zvýšit procentuální podíl financování ze strany obcí 

 Zřídit pozici projektového manažera pro sociální oblast 

 Systém víceletého financování 

 Zjednodušen administrativního procesu dotačního řízení 

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 adiktologické a psychologické služby 

 snižování počtu až zrušení heren ve městě 

 řešení gamblingu a alkoholismu 

 podpora testování na infekční nemoci 

dluhová problematika/ finanční gramotnost 

 prevence problémů způsobených zadlužením – poradny 

 zvyšování finanční gramotnosti 

NEZAMĚSTNANOST 

 navázat spolupráci s ÚP 

 projekt „Pracovní příležitosti v Br“. (LIGA) 

 

 

Zapsala: Miloslava Sokolová, manažerka pracovní skupiny, 22.9.2014 
 


