
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Děti, mládež a rodina 

č. 06/2014 
 

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

reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 
 
DATUM KONÁNÍ: 21.8.2014  
ČAS KONÁNÍ:  9:00 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost odboru 
tajemníka místnost č. 344, budova B  
 

PŘÍTOMNI: viz presenční listina 

OMLUVENI:  D. Němcová, p. Hýbl 
 
PROGRAM: 
 

1. Úvodní informace každého člena PS o org., kterou zastupuje;  

Mgr. Májková – Informovala v souvislosti se vstupní analýzou o připravované 
konferenci, která by se měla konat v den zastupitelstva 16. 9. 2014 (předběžný návrh, 
termín bude ještě upřesněn), a cílem by měla být presentace výstupů vstupní analýzy, 
zejména pak radním a zastupitelům spolu s poskytovateli sociálních služeb.  

Bc. Hymonová – Timotei: informovala o navýšení kapacity ZDVOP a rozšíření CS od 7 
let, v současnosti probíhají dokončovací práce v rámci rekonstrukce dvou pokojů, které 
budou ve 4. patře na Kavalcově ulici (kde sídlí azylový dům). Dále byli přítomní členi 
informováni o tom, že budou od Září probíhat v prostorách Timotei tematické kurzy 
pro rodiče, které se budou zaměřovat na prevenci v rodinách. Lektoři budou Mgr. 
Standa Toman a Mgr. Zuzana Faldynová. návykové látky, šikana a bezpečné využití 
internetu, krizové situace a komunikace v rodině, problémové situace spojené se školní 
docházkou.   

L. Paráková – OPEN HOUSE: Informovala o tom, že rekonstrukce domu na E. Beneše 
byla dokončena, od 1. 9. 2014 se budou provozovat služby NZDM již tam. Díky 
rekonstrukce dojede k rozšíření fakultativních činností, zejména o hudební zkušebnu, 
k navýšení kapacity služby a rozšíření CS, služba bude nově poskytována uživatelům 
již od 10 let.  



 

                         

D. Šťuková – FOD a AMT centrum: Informovala o tom, že budou odděleny buňky 
Krnov a Bruntál a v souvislosti s tím dojde k přeregistrování služeb. Opatření je 
prováděno z důvodu možnosti lepšího financování služby.  

I. Bitmannová – HELP – IN: Informovala o proběhlém workoshopu na téma „Společně 
proti dluhům“ a připravovaném semináři na téma mediální manipulace a vliv reklamy 
(pracovní název). Dále informovala, že v rámci projektu Společně proti dluhům, který 
je financován z ESF a je realizován od března 2013 do února 2015, byly stanovené 
indikátory (co se týče počtu podpořených osob) již překročeny. Projekt reaguje na 
narůstající komerční zneužívání především nebankovních finančních institucí 
způsobující zadlužování populace, konkrétně klientů sociálně-aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (dále SAS) a sociálního poradenství (dále SP) společnosti Help-in, 
o.p.s., která působí na území okresu Bruntál. Cílem projektu je prostřednictvím 
rozšíření nabídky fakultativních činností obou uvedených služeb zvýšit finanční 
gramotnost a zlepšit ekonomickou situaci vybraných rodin a klientů SP.  

Mgr. Božková - SPOD: informovala o posílení týmu o 3 pracovnice, které jsou 
zaměstnány díky projektu z prostředků ESF, pracovní poměr na dobu určitou, do 
června 2015. Na podzim by měli pracovnice SPOD začít tvořit standardy. 

Mgr. Františová – Poradna: zaznamenáváme nárust zájemců o pěstounskou péči, 
zejména na přechodnou dobu.  

2. Vyhodnocení ankety potřeb občanů města Bruntál;  

M. Brziaková prezentovala přítomným členům výsledky ankety, vstupní analýzu, které 
byla vyhotovena v rámci projektu Podpora sociální integrace v Bruntále, a dotazníků, 
které se týkali potřeb nových uživatelů sociálních služeb a zasílali je poskytovatelé 
sociálních služeb. Ze všech uvedených zdrojů + z dynamické části SWOT analýzy by 
měla PS vytvořit priority, které budou dále rozpracovány pro potřeby IV. KPSS. 
Přítomní členové vyjádřili potřebu se s dokumenty blíže seznámit formou samostudia, 
aby mohli lépe reagovat na tvorbu IV. KPSS. Vstupní analýza bude rozeslána a 
výsledky ankety budou rozeslány až po interních úpravách. 

3. Struktura komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntál, 
2015 – 2018;  

M. Brziaková představila přítomným členům návrh struktury komunitního plánu. 
Struktura vychází z metodického doporučení MSK, cílem je, aby dokument nebyl moc 
obsáhlý a zároveň aby zahrnoval data, které jsou podstatné a srozumitelné i 

veřejnosti.  

S ohledem na časovou tíseň i předčasné odchody některých členů (z pracovních 

důvodů) a také s ohledem na potřebu přípravy některých členů na tvoru IV. KPSS 



 

                         

budeme priority tvořit až na další PS. Bc. V. Bradová ve spolupráci s M. Brziakovou 

rozešle potřebné podklady, které jsou pro přípravu nezbytné.  

Termín dalšího setkání bude upřesněn prostřednictvím emailu, předběžně by další PS 

měla proběhnout začátkem září.  

Zapsala: M. Brziaková, manažerka PS DMR, 10.9.2014 


