Zápis č. 6/2014 z jednání pracovní skupiny
Etnické menšiny
ze dne 2. 7. 2014
realizované v rámci projektu
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:
HOSTÉ:

2. 7. 2014
13.00 – 15.30
Městský úřad Bruntál, zasedací místnost Rady města
Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Bc. Jana Juřenová,
Bc: Romana Daněčková, Barbora Gavendová, Lenka Kováčová,
Mgr. Martin Navrátil Ph.D., Marcela Bonková, Romana Dudušová
Jarmila Bandyová
Mgr. Petra Vaňková, Tomáš Vaněk, Mgr. Eva Kubišová, ing. Lucie
Norysová, Mgr. Grygarčíková

PROGRAM:
1. Zahájení a přivítání členů PS a hostů, představení nové koordinátorky
2. Přihláška – p. Lenka Kováčová AGIL
3. Anketa a její distribuce
4. Dotazník pro poskytovatele zaměřený na potřeby uživatelů
5. Veletrh sociálních služeb
6. Informační bulletin
7. Projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ pro sociálně vyloučené lokality Bruntálska
8. Tvorba dynamické části SWOT analýzy
Ad 1/ Úvod
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková
přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu. Na úvod seznámila členy PS s účastí hostů.
Hlasováním dle organizačního a jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Bruntál, všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlas s účastí hostů na
jednání pracovní skupiny Etnické menšiny. Dále byla představena nová koordinátorka KPSS, Bc. Vendula
Bradová.
Ad 2/ Členství v PS
Koordinátorka předložila pracovní skupině přihlášku paní Lenky Kováčové z AGIL o. s. Bruntál, členové
pracovní skupiny odhlasovali přijetí nového člena. Paní Lenka Kováčová souhlasí s organizačním
a jednacím řádem pracovní skupiny.
Ad 3/ Anketa a její distribuce
Členům PS byla představena anketa, která je určena široké veřejnosti a slouží jako sběr informací
o potřebách občanů města Bruntál. Data, která prostřednictvím ankety získáme, budou sloužit jako
podklady pro tvorbu IV.KPSS. Dále se budou sbírat data i prostřednictvím dotazníků pro poskytovatele.
Každý člen pracovní skupiny obdržel 10 anketních lístků, které by měl šířit mezi veřejnost, přičemž by

mělo platit, že maximálně 3 anketní lístky by měly být vyplněny od uživatelů, zbytek by měl být šířen
mezi širokou veřejnost. Termín odevzdání vyplněných anketních lístků nejpozději do 18. 7. 2014,
koordinátorce KPSS Bc. Vendule Bradové, v kanceláři koordinátorky na MěÚ Bruntál. Anketa ke
zjišťování potřeb je rovněž umístěna na webu města, v červencovém vydání novin Náš domov.
Ad 4/ Dotazník – zjišťování potřeb
Členům PS (registrovaným poskytovatelům) byl rovněž předán dotazník, který je zaměřen na zjišťování
potřeb uživatelů sociálních služeb. Dotazník se zaměřuje na okruh problémů, se kterými se noví
uživatelé na poskytovatele sociálních služeb obracejí. V současné době je nutné doplnit témata ode
všech členů pracovních skupin, je nutné doplnit primární důvody, jež vedly nové uživatele k využití
sociální služby, ale dotazník je neobsahuje. Své podněty zašlete co nejrychleji manažerce pracovní
skupiny. Na základě podnětů ze všech pracovních skupin bude dotazník zkompletován a rozeslán
k vyplnění všem členům PS. Výstupy z tohoto dotazníku budou také jedním z podkladů pro tvorbu
IV.KPSS.
Ad 5/Veletrh sociálních služeb
Koordinátorka KPSS Bc. Vendula Bradová představila připravovaný veletrh sociálních služeb, který se
uskuteční 6. září 2014, od 9 do 14 hodin. Koordinátorce je nutné přeposlat návratku, jakým způsobem
chceme prezentovat své služby na veletrhu. Koordinátorka vybídla jednotlivé poskytovatele
k součinnosti při inovaci veletrhu, k novým podnětům představení jednotlivých soc. a návazných služeb
veřejnosti.
Ad 6/ Informační bulletin
Do 7. 7. 2014 přepošlou všichni členové pracovní skupiny finální příspěvky do informačního bulletinu.
Manažerka pracovní skupiny spolu s redakčním týmem zpracují materiál do tohoto připravovaného čísla
informačního bulletinu, který se týká činnosti naší pracovní skupiny. Zpracovaný materiál odešle
manažerka pracovní skupiny koordinátorce KPSS do 11. 7. 2014.
Ad 7/ Projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“
Mgr. Martin Navrátil Ph.D., představil členům pracovní skupiny regionální individuální projekt „Příležitost
dělá(t) zaměstnance“ pro sociálně vyloučené lokality Bruntálska. Projekt vznikl ve spolupráci Agentury
pro sociální začleňování a ÚP pro lidi špatně zaměstnatelné. Obsahovou část projektu představila ing.
Lucie Norysová – kontaktní osoba pro projekt z krajské pobočky ÚP v Ostravě. Doba realizace zakázky
dodavatelem 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015. Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj – Bruntálsko,
Krnovsko a Osoblažsko. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání evidování
na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji, kteří žijí v sociálně vyloučených
lokalitách Moravskoslezského kraje. Rovněž mohou být do projektu zařazeni jednotlivci, kteří sice nežijí
v problémových lokalitách, ale do kategorie sociálně vyloučených osob přesto spadají. Hlavní cíle
projektu: - umožnit uchazečům a zájemcům o zaměstnání, kteří bydlí ve znevýhodněném prostředí
sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje, začlenit se na trh práce. Dílčí cíle projektu – u 75
osob zařazených do projektu bude provedena diagnostika, proběhnou individuální poradenské schůzky
ke zprostředkování zaměstnání, 75 osob bude zařazeno do Motivačního kurzu, 75 osobám bude
poskytnuto Skupinové poradenství, bude zabezpečeno min. 45 míst ve vybraných rekvalifikačních
kurzech, až 60 pracovních míst může být podpořeno mzdovým příspěvkem. Proběhne několik klíčových
etap projektu. Kontakty: Realizátor projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě ve spolupráci
s kontaktními pracovišti ÚP ČR v Bruntále a Krnově.

Eva Kubišová - PORADKYNĚ (Bruntálsko), tel: 778 489 653
Veronika Vyvialová - PORADKYNĚ (Krnovsko a Osoblažsko), tel: 778 489 654
Dodavatel projektu COFET,a.s
Bc. Jana Juřenová žádala zástupkyni z Cofet, a.s. o odpověď na otázku jak si představuje Cofet, a.s.
spolupráci s neziskovými organizacemi, zástupkyně Cofet,a.s. Mgr. Grygarčíková na otázku nedokázala
odpovědět, z důvodu krátkého působení v Cofet,a.s..
Poradkyně pro Bruntálsko - Mgr. Eva Kubišová, Náměstí Míru 1, Bruntál
Dodavatel projektu COFET,a.s.

Ad 8/ Tvorba dynamické části SWOT analýzy
Prostřednictvím silných stránek eliminovat ohrožení, hledat příležitosti k překročení vlastních slabin –
propojení jednotlivých segmentů do kříže.
3 - 5 prioritních opatření
a) Prostřednictvím silných stránek eliminovat ohrožení
1. Fungující proces KP, jehož výstupem bude schválený komunitní plán, může pomoci eliminovat
nedostatek finančních prostředků na financování sociálních služeb.
2. Nezájem cílové skupiny o řešení jejich situace pomáhá řešit funkční síť spolupracujících
sociálních služeb, práce sociálních pracovníků a romského poradce města Bruntál.
3. Trvalým funkčním působením sociálních služeb usilovat o snížení významu vzniku soukromých
ubytoven.
4. Společným úsilím sociálních a komunitních pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb a
realizací projektu „Podpora sociální integrace v Bruntále“, může dojít ke zmírnění xenofobie ve
společnosti.
b) Hledat příležitosti k překročení vlastních slabin
1. Využití EU zdrojů městem Bruntál a užší spolupráci s městem Bruntál a hospodářskou správou
může podpořit vznik funkčního systému sociálního bydlení, zároveň vznik nových zásad pro
přidělování bytů ve městě Bruntál.
2. Rozvoj komunitní práce ve vyloučených lokalitách a zapojení uživatelů do procesu KPSS může
vést ke zvýšení motivace k udržování pořádku na veřejných prostranstvích v západní lokalitě a
zvýšení kvality života.
3. Cíleně zaměřenou prací stávajících sociálních služeb se pozitivně ovlivňuje úroveň vzdělání u
cílové skupiny.

Úkoly:
-

Všichni členové PS přepošlou manažerce
připravovaného informačního bulletinu

-

Všichni členové PS odevzdají do 18. 7. 2014 vyplněné anketní lístky koordinátorce
KPSS Bc. Vendule Bradové

-

Manažerka PS Věra Štěpaníková odevzdá do 11. 7. 2014 zpracovaný materiál do
připravovaného informačního bulletinu

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny

PS

do 7.

7.

2014

materiál do

