
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Osoby se zdravotním postižením 

realizované v rámci projektu  
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“  

reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 
 
DATUM KONÁNÍ:   24.9. 2014  
ČAS KONÁNÍ:  13:00 – 15:30 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:  Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 913/2, Bruntál 
PŘÍTOMNI:            R.Krupa,  P.Kučerová, M. Medková, I. Kmínková, J. Pata, Z. Pavlitová, Z.  
                            Sklářová, A. Šupina, M. Tesařová, Z. Tomanová, J. Toporská, R.  
                            Urbanová, V. Bradová 
OMLUVENI:             L.Hrabáčková, A. Havlická, V.Kaiser, L.Lichtenberková,  J. Pavelková       
HOSTÉ:                     
 
 
PROGRAM: 

1. Úvod, schválení zápisu č.6 ze dne 19.8. 2014, distribuce Bulletinuč.3 členům 
2. Hlasování o přijetí nových členů 
3. Stěžejní cíle PS, návrhy jejich opatření v kontextu nového střednědobého plánu 

KPSS města Bruntál 
4. Informace členů PS OZP 
5. Diskuze, závěr 

 

Ad 1) Úvod, schválení zápisu č.6 ze dne 19.8. 2014, distribuce Bulletinuč.2 členům 

Jednání pracovní skupiny zahájila p. Medková, přivítala všechny přítomné členy a hosty. Poté 
byl schválen zápis  č.6 ze dne 19.8. 2014. Koordinátorka předala všem přítomným třetí číslo 
Bulletinu, které se věnovalo PS Etnické menšiny.  

 
 
 

Ad 2) Hlasování o přijetí nových členů 

Manažerka p. Medková seznámila členy PS OZP s tím, že požádali o členství PS OZP 3  
žadatelé z řad veřejnosti a 1 žadatel výměnou za členku, která odešla na MD. Jednalo se 
o p. Kmínkovou, p. Urbanovou, p. Pavlitovou a p. Mičulkovou. PS OZP se nejprve přítomní 
žadatelé představili, poté se představili také přítomní členové. Bylo dohodnuto veřejné 
hlasování a všichni žadatelé byli schváleni a tím přijati do PO OZP. 

 
 
 

Ad 3) Stěžejní cíle PS, návrhy jejich opatření v kontextu nového střednědobého 
plánu KPSS města Bruntál 



 

                         

Koordinátorka p. Bradová rozdala členům vzory pro strukturu tvorby cílů a opatření a vzorový 
příklad jak by se měl tvořit cíl vyplývající z vize PS OZP a priorit, které si PS OZP stanovila. 
P. Medková připomněla vizi PS OZP a priority PS OZP. Z následné diskuze vzešly následující 
cíle: 

Vize: Osoby se zdravotním postižením mají dostatek pracovních příležitostí. 

 Město Bruntál aktivně podporuje vznik sociálního podnikání. 

Priorita: Zvýšit zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Cíl č.1 Zvýšení zájmu zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 

 

Vize: Veřejné budovy jsou bezbariérové. 

Priorita: Iniciovat vytvoření skupiny pro odstraňování bariér 

Cíl č.2 Mapování bariér ve městě Bruntál. 

 

Vize: Existuje denní centrum pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním 
s odděleným programem. 

Priorita: Zabývat se otázkou dostupnosti (zdravotní)* péče o osoby se zdravotním 
postižením. 

Cíl č. 3 Zabývat se otázkou vzniku nových sociálních služeb ve městě Bruntál. 
(zřejmě bude společný pro všechny pracovní skupiny) 

 

Vize: Město Bruntál je přístupné pro osoby se zdravotním postižením. 

Priorita: Zajistit financování sociálních služeb 

Cíl č.4: Podpora stávající sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením. (zřejmě bude společný pro všechny pracovní skupiny) 

 

Vize: Dostupná psychiatrická péče, která pokryje potřeby občanů ve městě Bruntál a jeho 
spádové oblasti, na kterou navazuje priorita Zabývat se otázkou dostupnosti zdravotní péče 
byla shledána PS OZP jako nerealizovatelnou pro pracovní skupinu. *Z toho důvodu byla 
navržena priorita ve znění Zabývat se otázkou dostupnosti péče o osoby se zdravotním 
postižením. 



 

                         

Dále byla navržena jednotlivá opatření a jejich realizátoři, kteří jsou uvedeni v příloze. Bylo 
dohodnuto, že jednotliví členové PS OZP budou aktivně spolupracovat s realizátory 
jednotlivých opatření při tvorbě aktivit a následné realizaci budoucího plánu.  

 

Ad 4) Informace členů PS OZP 

Stručné informace členů proběhly při vzájemném představování jednotlivých členů. Z časových 
důvodů jsme již neinformovali o plánovaných akcích jednotlivých členů. 

 

 

Ad 5) Diskuze, závěr 

 V závěru jsme se dohodli na tom, že: 

 manažerka PS OZP zpracuje návrhy cílů a opatření do přehledné tabulky, která bude 
přílohou zápisu z jednání a 

 jednotliví členové po obdržení návrhu cílů a opatření zašlou své připomínky, náměty 
na jednotlivé aktivity, indikátory realizace jednotlivých aktivit a realizátory k 
opatřením manažerce PS OZP, která je postupně zapracuje s realizátory do konečné 
podoby. 

Další termín jednání PS OZP nebyl stanoven, ale bude oznámen dle aktuální situace po 
dokončení zpracování KPSS na období 2015 – 2017. 

 

 
 
 

Zapsala: M. Medková, manažer PS OZP, 24.9.2014  


