
 

 

Zápis z VIII. jednání pracovní skupiny Etnické menšiny 

DATUM KONÁNÍ:  pondělí 6. 1. 2014 

ČAS KONÁNÍ:   9 – 11 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, zasedací místnost Rady města, č. 224 

PROGRAM:   

1. Individuální projekt MSK 

2. Revize III. KPSS – finanční tabulky 

3. Přijetí nových členů 

4. Úkoly, závěr 

 

PŘÍTOMNI:  Mgr. Daniel Vrána, Mgr. Martin Navrátil, Ph.D, Mgr. Ivana Májková, Bc. Jana 

                      Juřenová, Bc. Veronika Žáková, Bc. Michaela Hermanová, Bc. Romana Daněčková, 

                      Bc. Marta Juřenová, DiS., Věra Štěpaníková, Romana Dudušová, Lucie Paráková,    

                      Jarmila Bandyová       

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Jana 

Juřenová přivítala všechny přítomné na mimořádném jednání a seznámila je s body programu.  

 

Mgr. Vrána - seznámil přítomné s individuálním projektem MSK, jež bude realizován ve 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Moravskoslezský kraj od 

příštího roku realizuje další individuální projekt, který je zaměřen na realizaci 

sociálních služeb a dalších aktivit na území sociálně vyloučených lokalit MSK. 

Bruntál patří mezi vybrané města, kde budou aktivity realizovány. Mezi 

aktivitami projektu jsou tzv. aktivizační činnosti s komunitními prvky, které 

budou realizovány také v Bruntále. Aktivity budou realizovány celkem ve třech 

městech, v Bruntále, Ostravě a Frýdku Místku. V každém městě budou ve 

vyloučených  lokalitách působit vždy dva pracovníci, přičemž jeden z těchto 

pracovníků by měl být místní se znalostí místní komunity, druhým pracovníkem 

bude někdo zaměřený na metodickou stránku aktivit, z univerzitního prostředí.  

Komunitní pracovník bude vykonávat činnost na 0,5 úvazku po dobu 15 měsíců 

od 3/2013 do 5/2015. Komunitní pracovník nemusí být sociálním pracovníkem 

nebo pracovníkem v sociálních službách, požadavkem je především znalost 

cílové skupiny. Existuje možnost vybrat komunitního pracovníka z řad 



 

 

zaměstnanců MÚ, nebo někoho z organizací poskytující sociální služby, anebo 

člověka z místní komunity. 

Diskuse    -Bc. Juřenová navrhla, aby byl komunitní pracovník vybrán ze společnosti LIGA 

o.p.s., návrh Mgr. Májkové a Bc. Hermanové je, aby se komunitním 

pracovníkem stal pracovník sociálního odboru města Bruntál, konkrétně romský 

poradce Romana Dudušová. Vzhledem k nutnosti přepracovat projekt na 

základě žádosti z MPSV, musí být komunitní pracovníci vybráni již v průběhu 

měsíce ledna, neproběhne výběrové řízení, výběr bude na základě doporučení. 

                        -obyvatelka lokality paní Bandyová neví o žádném člověku z lokality, který by 

mohl vykonávat tuto pozici, přiklání se k návrhu Mgr. Májkové a  

Bc. Hermanové. Vybraný komunitní pracovník se musí zaměřit výhradně na 

potřeby obyvatel lokality. Pracovní skupina nezaujala jednoznačné stanovisko 

k výběru komunitního pracovníka, otázka výběru komunitního pracovníka 

zůstává otevřená. Bc. Juřenová- navrhla, naplánovat další mimořádné jednání 

pracovní skupiny Etnické menšiny ještě na měsíc leden, a to 22. 1. 2014, aby se 

prodiskutovaly další poznatky a návrhy k výběru této pracovní pozice. 

Mgr. Vrána  - v budoucnu vznikne metodika komunitní práce, jež bude doplněna o aktivity 

nejen z projektů. 

Bc. Žáková   - revize III. komunitního plánu sociálních služeb. Všichni členové pracovní skupiny 

zašlou vyplněné tabulky se slovním hodnocením, (při hodnocení opatření je 

nutné vycházet z aktivit) do 20. 1. 2014, finanční tabulky za rok 2012 a 2013 do 

30. 1. 2014 s názvem „revize III. Komunitního plánu“. 

Bc. Žáková  - informovala členy pracovní skupiny o přijetí nových členů Mgr. Martina 

Navrátila, Ph.D, a Jarmily Bandyové. Pracovní skupina Etnické menšiny má tedy 

9 členů –  Bc. Jana Juřenová, Věra Štěpaníková, Bc. Romana Daněčková, Barbora 

Gavendová, Romana Dudušová, Dana Šťuková, Bc. Martin Polok, Mgr. Martin 

Navrátil, Ph.D. a Jarmila Bandyová. 

.  

Úkoly 

Všichni členové přepošlou e-mailem Bc. Žákové vyplněné tabulky se slovním hodnocením do  

20. 1. 2014 a finanční tabulky za rok 2012 a 2013 do 30. 1. 2014. 

 

Všichni zájemci pošlou Mgr. Vránovi své návrhy, kdo by se mohl stát komunitním  

pracovníkem. 



 

 

 

Termín příštího mimořádného jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je stanoven na  

22. 1. 2014 na 9 hodin v budově Městského úřadu Bruntál.  

 

Zapsala: Věra Štěpaníková 

 


