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: 1.7.2014
ČAS KONÁNÍ:
13:00 – 15:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Dům M. Berlové
PŘÍTOMNI:
viz. Prezenční listina
OMLUVENI:
M.Medková, L.Hrabáčková, J.Toporská
HOSTÉ:
Bc. Michaela Hermanová
PROGRAM:
1) Anketa zjišťování potřeb (distribuce, vyhodnocování , …)
2) Veletrh sociálních služeb; Interaktivní katalog soc. služeb
3) Bulletin
4) Jiné
Pracovní skupinu zahájila a vedla koordinátorka komunitního plánování soc. služeb města
Bruntál paní Bc. Vendula Bradová, která se úvodem představila a požádala přítomné, aby se
také představili.
Ad 1)
• členům PS byl předán poslední návrh ankety
• připomínky jednotlivých členů PS do ankety byly zapracovány
• anketa byla zpracována s ohledem na čas a finanční možnosti a byla konzultována s

odborníky - Mgr. Žáčková a PhDr. Pilát

• poděkování všem členům PS, kteří se podíleli na zkušebním vyplňování ankety

(diskuze)

• každý člen PS dostane 10 ks anketních lístků, s tím, že osloví 3 občany, kteří využívají

sociální služby a 7 lístků bude pro širokou veřejnost, vyplněné anketní lístky vrátit do
15.7.2014 Bc. Bradové
• anketní lístky budou k dispozici na webových stránkách města, v červencovém vydání
městských novin Náš domov
• výsledky z vyhodnocení ankety budou k dispozici do konce září 2014
• všem členům registrovaných sociálních služeb byl předán tiskopis dotazníku Údaje o
cílové skupině v sociální službě - poskytovatelé vyplňují za svoji službu a mohou
připomínkovat co jim v dotazníku chybí, co chtějí změnit apod. připomínky poslat
meilem paní Markétě Brziakové. Poté se v dotazníku budou vyplňovat data za období
1.1.2013 - 30.6.2014. Cílem je zmapovat, co je nejčastějším důvodem, že klienti
využívají Vaši službu a co je důvodem, že zájemce o službu není uspokojen.

Vyplňují se data za období 1.1.2013 - 30.6.2014. Vyplněný formulář předat do 18.7.2014 Bc.
Bradové. Cílem je zmapovat, co je nejčastějším důvodem, že klienti využívají Vaši službu a co
je důvodem, že zájemce o službu není uspokojen.
Ad 2)
• 10.jubilejní veletrh se koná v sobotu 6.9.2014 od 9.00 do 14.00 hodin ve

Společenském domě v Bruntále

• členové PS mají možnost prezentovat svoji sociální službu netradičním, poutavým a

zajímavým způsobem pro veřejnost

• koordinátorka KPSS žádá, aby ti, co neodeslali návratku tak učinili co nejdříve

Diskuze/náměty/úvahy ke zvážení nad pojetím veletrhu v dalších letech:
- rozdělit jej na dva - soc. služby x zdraví
- intenzivnější propagace
- panelové diskuse nad danými tématy, kulaté stoly, workshopy, prezentace jednotlivých
pracovní skupin před veřejností
- změna místa konání veletrhu a to např. do městského parku v Bruntále, na náměstí,
- větší prostor pro poskytovatele, bez kulturního programu.
Interaktivní katalog - v přípravě, měl by reflektovat potřeby lidí, odkazy na mapy.
Ad 3) Informační bulletin – v současné době za PS OZP v tisku, distribuce proběhne na
začátku srpna přes členy pracovních skupin, MIC, poskytovatele soc. služeb, ordinace lékařů.
Ad 4)
Pro lepší informovanost občanů vložit do městských novin Náš domov – kontakty na krizové
a tísňové linky, informace od poskytovatelů – kontakty, otevírací doba apod.
Podněty k Organizačnímu a jednacímu řádu KPSS – posílat koordinátorce V. Bradové.
Zapsal: A. Šupina, člen pracovní skupiny, 2.7.2014

