
 

                         

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:  20. 8. 2014  
ČAS KONÁNÍ:  12:30 – 15:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  MěÚ Bruntál 

PŘÍTOMNI: Bc. Daněčková, pí. Sztuková, pí. Stěpaníková, pí. Kopřivíková, Bc. Hymonová, 

pí. Gavendová, Bc. Puková, Bc. Juřenová, DiS., Bc. Bradová, Bc. Sokolová, Mgr. Májková 

OMLUVENI: pí. Hazan 
 

PROGRAM: 
 

1. Informace z organizací 
2. Informace od koordinátorky KPSS – veletrh sociálních služeb 

3. Seznámení pracovní skupiny s materiály pro analytickou část komunitního plánu 

 
 

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) 
 Kapacita ZDVOP bude od září navýšena o 4 lůžka, zároveň bude rozšířena cílová skupina 

zařízení na děti od 7 let. 

 Připravují také kurzy pro rodiče, vedené psychology, proběhnou v odpoledních hodinách v délce 

cca 3 hodiny.  
 Timotei DPC pořádá 30.8.2014 tradiční fotbalový turnaj. 

 

Liga o. p. s., sociální podnik 

 Probíhá stěhování do nových prostor na Dlouhá 26 v I. patře 

 
Aperkom o. p. s. 

 Připravuje dílnu pro opravu staršího nábytku, a prodejní sklad nábytku. 

 
Slezská diakonie, Bethel Bruntál, azylový dům pro muže 

 V říjnu proběhne den otevřených dveří všech služeb v budově na Kavalcově 7. 

 

Help-in o. p. s., sociální poradna 
 Stále běží projekt finančního poradenství, připravují pro své klienty seminář zaměřený na 

odolnost vůči reklamě. 

 



 

                         

Open house o. p. s., sužby drogové prevence 
 Rozšíření provozní doby – Po, Út, Čt, Pá. 

Fond ohrožených dětí 

 Připravují rozregistrování poboček Bruntál, Krnov. 

 
 

Ad 2/ Informace od koordinátorky KPSS – veletrh sociálních služeb 

Koordinátorka KPSS informovala o programu veletrhu a nutnosti přípravy stanovišť s předstihem, tj. ve 
čtvrtek 4. 8. 2014 nebo v pátek 5. 8. 2014.  

 
Ad 3/ Seznámení pracovní skupiny s materiály pro analytickou část komunitního plánu 

Manažerka pracovní skupiny seznámila členy s analytickými materiály, které má skupina k dispozici a 

stručně je seznámila s jejich obsahem. Jedná se o tyto podklady:  

1) Vstupní analýza PhDr. Petra Krohe zpracovaná v rámci projektu Podpora sociální integrace 

v Bruntále 

2) Bakalářská práce studentky Jany Chudobové na téma Zajištěn dostupnosti sociálních služeb pro 

osoby bez přístřeší ve městě Bruntál metodou komunitního plánování jako prevence jejich 

sociálního vyloučení 

3) SWOT analýza, včetně dynamické části 

4) Výsledky ankety „Bruntál – město pro všechny“ 

5) Údaje o cílové skupině v sociální službě za období 1.1.2013-30.6.2014 

6) Analýza Moravskoslezského kraje. 

Materiály budou před následujícím jednáním skupiny rozeslány všem členům k nastudování, aby mohla 

skupina pokračovat v přípravě priorit a opatření.  

 

Další jednání pracovní skupiny proběhne 15. 9. 2014 ve 12:30, místo bude upřesněno v pozvánce. 

Úkol: Nastudujte se prosím analytické podklady uvedené v bodě 2 a vytipujte problematické oblasti, na 
které budeme reagovat vymezením priorit a cílů naší skupiny. 

 

Zapsala: Miloslava Sokolová, manažerka pracovní skupiny 
 


