
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny 
Děti, mládež a rodina 

 
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:  9:00 – 11:00 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 142, budova B  
 

PŘÍTOMNI: viz. prezenční listina 

OMLUVENI:  viz. prezenční listina 
 
PROGRAM: 

1. Úvodní informace 

2. Přeformulování vizí 

3. Stanovení priorit 
 
AD1.  
FOD: Zástupkyně sdělila, že v současnosti není kapacita na nové projekty, služby jedou ve 
starém režimu AMT centrum + sanace rodiny. 
 
HELP – IN: 25. 9. 2014 PROBĚHNE CELODENNÍ VÝLET do Holčovic, určen pro děti od 6 let, 
mladší děti pojedou v doprovodu rodičů. Kapacita 25 osob.  
 
Tesalonika: Od září probíhá rozjezd nových volnočasových aktivit, nabídka nových 
preventivních programů – etické dílny (výchova). 
 
Stanislav Toman, PPP: Výzkum PRCH již vyhodnocen. Výzkum se zaměřoval na dvě oblasti, 
první oblast se týká výskytu rizikového chování u dětí a druhá oblast se zaměřovala na míru 
ohrožení rizikovým chování do budoucna (inklinování k projevům rizikového chování). Standa 
probere s učiteli, jakým způsobem budou výsledky presentovány veřejnosti (s ohledem na 
citlivost údajů), dále se řeší, jak pokrýt požadavek na cca 120 hodin práce s dětmi, u kterých 
se rizikové chování vyskytuje (počítá se 4 skupinami dle výskytu RCH, model práce KBT), jak 
získat finanční prostředky na pracovní sešity a jak zapojit do pracovních skupiny rodiče a děti. 
 
LIGA:  Do konce Září by měli být služby poskytovány v nových prostorách, v 1. patře na 
Dlouhé č. 26, pro tyto účely byly prostory vybaveny a upraveny z finančních prostředků EU, 
v rámci projektu „Komplexní projekt Bruntál“.  
Timotei: 24. 9., od 16:00 hodin v prostorách AD proběhne první kurz pro rodiče, na téma 
Prevence v rodinách, návykové látky a závislosti. Kurzem provede S. Toman.  



 

                         

27. 9. proběhne fotbalový turnaj. 
Dále Bc. Hymonová informovala o vyhlášeném dotačním řízení MPSV na podporu rodin, bližší 
informace na http://www.mpsv.cz/cs/19046, termín uzávěrek je do 30. 9. 2014, případní 
zájemci o společné podání projektu ať se co nejdříve spojí s Bc. Hymonovou. 
 
Bc. L. Ďuricová: Sdělila, že budou probíhat úpravy v oblasti přidělování dotací, stávající 
pravidla nejsou nastavena zcela transparentně pro všechny typy služeb. (např. pobytové 
služby nevykazují intervence ani kontrakty) Změny budou zapracovány do metodiky 
financování.  
 
Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS: Krátce zhodnotila Veletrh sociálních služeb a 
poděkovala přítomným za aktivní účast. 
 
M. Brziaková, PVC OH 5P (preventivně vzdělávací centrum OPEN HOUSE): informovala 
přítomné o realizaci dlouhodobých PP na ZŠ s názvem „Regenerace mladé generace“. V rámci 
programu budou realizovány celkem 4 programy ve třech 6. třídách a jedné 7. třídě, proběhne 
8 setkání po 2 vyučovacích hodinách.  Dále přítomné informovala o přípravě na certifikaci PP, 
která proběhne 11. 11. 2014 a o rozšíření realizačního lektorského týmu.  
 
Koordinátorka dále informovala přítomné o nutnosti začít pracovat na informačním bulletinu a 
požádala přítomné, aby své příspěvky zasílali nejpozději do 30. 9. 2014 k rukám manažerky, a 
ta následně zkompletované přepošle koordinátorce ke korekturám a zadání tiskárně. Oficiální 
uzávěrka je do 6. 10. 2014, v tomto termínu by měla být hotova finální podoba Bulletinu za PS 
DMR. 
 
Manažerka navrhla, zda by úvodní slovo mohlo být provedeno formou rozhovoru 
s manažerkou PS, s návrhem přítomní souhlasili.  
 
AD2.  
Manažerka nejprve nastínila oblasti, které ji ze všech dostupných zdrojů zjišťování potřeb 
vyvstávají: 

 oblast aktivní spolupráce poskytovatelů s MĚÚ 
 oblast zlepšení informovanosti 
 oblast volného času a prevence 
 oblast bydlení 
 oblast zaměstnání 
 oblast zapojení institucí do procesu KPSS 

 
Vize byla PS formulována takto:  
Ve městě Bruntál je dostatek služeb a aktivit zaměřených na podporu rodin. 
 
AD3.  
Manažerka navrhla, aby PS formou brainstormingu formulovala možné kroky a oblasti, které 
mohou přispět k naplnění vize 
 
V PS zazněly tyto návrhy: 

 preventivní aktivity – předcházení rizikovému chování dětí, rodičů, učitelů 
 prostupné/sociální bydlení 
 volnočasové aktivity 

http://www.mpsv.cz/cs/19046


 

                         

 vzdělávací aktivity 
 podpora zaměstnanosti /podpora zaměstnanosti z veřejných grantů) 
 školky 

 sportoviště 
 kultura 
 řešení krizových situací rodiny – ZDVOP, AMT centrum, Poradna pro mezilidské vztahy, 

terénní 
programy, SAS, funkční intervence 

  informovanost 
 Dotační řízení na podporu rodin 
 Mezioborová/meziúřadová spolupráce 
 Teoretické opory (spolupráce s univerzitou) 
 Dobrovolníci, praktikanti, stážisté 

 Fungující finanční poradenství 
 Bezplatné právní poradenství 
 Následná péče a obnova funkcí rodiny 
 Spolupráce s fungujícími organizacemi (mimo Bruntál) 
 Podpora pěstounských rodin 
 Vzdělání sociálních pracovníků 
 Zájem o služby 
 NZDM 
 Adiktologické služby, včetně terénních programů 
 Reklama, propagace 
 Politická podpora 

 Sociální podniky 
 Inovativní metody práce 
 Zachování úřadů a jejich nabídky služeb   

 
 
Následně PS stanovila tyto priority:  
 

1. Podpora systému služeb v oblasti péče o rodinu 
 

2. Podpora preventivních aktivit 
 Cíl 1: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování* 
 Cíl 2: Podpora aktivit v oblasti prevence péče o rodinu* 

 
 
*Formulaci upravila autorka textu, protože mi to znělo lépe. Je to návrh, pokud by se PS 
chtěla přiklonit k původní verzi, tak byla formulována takto:  

 Podpora prevence rizikového chování 
 Podpora prevence péče o rodinu 

 
 
Zapsala: Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny, 16.9.2014 
 


