Zápis z jednání pracovní skupiny

Děti, m ládež 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:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

22. 7. 2014
9:00 – 11:00
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost odboru tajemníka
č. 344, budova B

PŘÍTOMNI: Paráková Lucie, Němcová Dagmar, Šťuková Dana, Hymonová
Kateřina,
Juráňová Marie, Božková Martina, Františová Šárka, Hota Roman, Brziaková Markéta,
Ďuricová Leona, Bradová Vendula
OMLUVENI:
PROGRAM: Dynamická část swot analýzy
1. Dynamická část swot analýzy
Ad 1/
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala
všechny přítomné a seznámila je se způsobem tvorby dynamické části SWOT analýzy. Byla
zvolena strategie MAX – MIN, a sice eliminace hrozeb prostřednictvím maximalizace silných
stránek, minimalizace slabých stránek za využití příležitostí.
SILNÉ STRÁNKY - HROZBY
• Hrozba změny legislativy může být zmírněna spoluprací odboru sociálních věcí Města
Bruntál s poskytovateli sociálních služeb prostřednictvím zapojení vedení města do
připomínkovacího řízení (strategických dokumentů dotýkajících se sociální politiky –
pozn. Autorky zápisu).
• Spolupráce MěÚ Bruntál s poskytovateli může zmírnit nárůst kriminality a zvýšit zájem
CS řešit svou situaci a to prostřednictvím předávání aktuálních informací, kontaktů,
letáků atp.
• Díky spolupráci MěÚ Bruntál s poskytovateli se může pružně reagovat na aktuální
potřeby CS, čímž se může posílit zájem CS svou situaci řešit.
• Spolupráce MěÚ Bruntál s poskytovateli může zmírnit hrozbu síťování sociálních služeb.
• Hrozba socio – demografického ohrožení je částečně řešitelná přítomností institucí (ÚP,
PMS, soudy, PČR, MP, OSSZ, OSZ atp.) ve městě.*

*při formulaci tohoto opatření se členové PS dohodli na nutnosti doplnit SWOT analýzu o
stávajících body:
Silná stránka: Instituce jsou na území města.
Slabá stránka: Zástupci těchto institucí nejsou zapojeni do procesu KPSS.
Příležitosti: Oslovení institucí s nabídkou spolupráce ve formě aktivní účasti v KPSS.
Hrozby: Zástupci institucí nebudou ochotni spolupracovat a do KPSS se nezapojí.
SLABÉ STRÁNKY - PŘÍLEŽITOSTI
• Instituce, které nejsou zapojené do procesu KPSS oslovíme s nabídkou spolupráce.
•

Absence adiktologického centra bude zmírněna aktivním zapojením rozšiřujících se
služeb v oblasti adiktologie v rámci IP MSK, do procesu KPSS.*
*manažerka PS informovala členy v souvislosti se vznikem adiktologického centra o
skutečnosti, že MSK vyhlásilo IP na práci s mladistvými uživateli návykových látek a na
poskytování terapeutických služeb v oblasti adiktologie. Do veřejné zakázky se přihlásili
OPEN HOUSE a K- CENTRUM Krystal Krnov, který bude pravděpodobně v druhém
případě příjemcem dotace.

•

Prostřednictvím zapojení dobrovolníků, praktikantů či studentů se můžeme pokusit
oslovit veřejnost a informovat ji o naši práci a potřebách (např. studenti SPŠ – web,
grafika, FB atp.).

•

Nedostatek specializovaných služeb v oblasti duševního zdraví můžeme ovlivnit
prostřednictvím získání nové politické reprezentace ke spolupráci.

•

Nedostatek a nestabilita finančních prostředků se dá zmírnit prostřednictvím
angažování projektového manažera, využíváním EU zdrojů, vícezdrojového financování
a společného podávání žádostí o finanční podporu.

Úkoly:
1. Na příští PS si každý člen připraví „úvodní informativní kolečko“, kdy každý
člen PS v průběhu několika minut:
- jasně, stručně, výstižně sdělí významné a důležité informace o soc. službě, kterou
v PS zastupuje:
• např. změna registrace soc. služby,
• doplňkové služby,
• přestěhování uživatelů v rámci soc. služeb,
• osvědčená dobrá praxe.
- aktuality – uskutečněné či plánované akce/aktivity v rámci poskytování jejich služby či ve
spolupráci s jinou soc. či návaznou službou,
- přinese letáčky či jiné info a propagační materiály k plánovaným aktivitám/akcím, atd.
→ v krátkosti shrne vše podstatné, co je třeba za „jejich“ organizaci sdělit tak, aby byli
dostatečně informováni ostatní členové PS.

2. Bc. Kateřina Hymonová připraví podklady pro možnost podat společný
projekt na MPSV, který se zaměřuje na rodinu (vyhlašovaný někdy v září 2014).

Zapsala 6.8.2014, Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny

