
 

                         

Zápis č. 7/2014 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny 

ze dne 10. 9. 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:       10. 9. 2014  
ČAS KONÁNÍ:  8.00 – 12.00 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č.142, budova B 
PŘÍTOMNI:                Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Bc. Jana Juřenová,  

                       Bc. Romana Daněčková, Barbora Gavendová, Marcela Bonková, Bc. Michaela                         

                                  Hermanová, Bc. Romana Dudušová                                       
OMLUVENI:               Jarmila Bandyová, Mgr. Martin Navrátil PhDr., Lenka Kováčová 

HOSTÉ:                       Mgr. Petra Vaňková, Tomáš Vaněk, PaeDr. Miroslav Pilát 
 

PROGRAM:                         

1. Zahájení a přivítání členů PS a hostů 
2. Informace jednotlivých členů 

3. Seznámení pracovní skupiny s materiály pro analytickou část komunitního plánu 
4. Vytipování problematických oblasti, vymezení priorit 

5. Diskuse 
6. Závěr 

 

Ad 1/ Úvod 
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková 

přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu. Na úvod seznámila členy PS s účastí hostů. 
Hlasováním dle organizačního a jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních 

služeb ve městě Bruntál, všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlas s účastí hostů na 

jednání pracovní skupiny Etnické menšiny. Seznámila členy PS s informací – na úvod každého jednání 
pracovní skupiny se členové podělí o aktuality ze svých služeb. Je možné přinést informační letáčky o 

svých službách. 
 

Ad2/ Informace z organizací 
LIGA o.p.s. – Bc. Jana Juřenová: informovala o realizaci projektu z výzvy D8, „Pracovní příležitosti 

v Bruntále. Projekt je cíleně zaměřen na zaměstnávání osob z cílové skupiny osob, které jsou vedeny 

v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Projekt poběží od října 2014. Dále probíhá 
stěhování do nových prostor, do konce září by měly být služby poskytovány v nových prostorách, v 1. 

patře na Dlouhé ulici č. 26. 
 

Bc. Romana Dudušová: informovala o připravované akci pro děti, která proběhne v prostorách OPEN 

HOUSE na Dlouhé ulici č. 12. 

Bc. Michaela Hermanová: v lokalitě působí nově  - 4 asistenti prevence kriminality, působí ve dvou 

směnách dopoledne od 10 do 14 hodin, odpolední směna od 14 do 22 hod. Základnu mají na městské 
policii na Dlouhé ulici v Bruntále. 



 

                         

 

FOD a AMT centrum – M.Bonková: informovala o připravovaném dni otevřených dveří. 

Slezská diakonie - B.Gavendová: 17 října proběhne den otevřených dveří Slezské diakonie všech služeb 

v budově na Kavalcově ulici č. 7. Mezinárodní den za vymýcení chudoby – v Bruntále proběhne tato 
akce 15 - 16 září – prezentace všech služeb SD působících na území města Bruntál, ve stánku na 

náměstí Míru. 

OPEN HOUSE – I. Zgibor: informoval o tom, že rekonstrukce domu na E. Beneše byla dokončena, od 1. 

9. 2014 poskytují služby NZDM již tam. Díky rekonstrukci dojde k rozšíření fakultativních činností, 
zejména o hudební zkušebnu, k rozšíření CS, služba bude nově poskytována uživatelům již od 10 let. 

Upozornil na to, že na ulici Dlouhá v Bruntále probíhá terénní práce, v celé lokalitě, proto není možné 

terénní pracovníky OPEN HOUSE zastihnout v zázemí, v bytové jednotce na Dlouhé ulici. 

Komunitní pracovnice – Mgr. Vaňková: informovala o schůzce na ulici Dlouhá se starostou města, 

upozornila na problémy v lokalitě – stav chodníků, kanálů, pouličního osvětlení 

Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS – krátce zhodnotila Veletrh sociálních služeb a poděkovala 

přítomným za účast a spolupráci. 

Členové pracovní skupiny řešili nepořádek v lokalitě. 

Ad 3/ Seznámení pracovní skupiny s materiály pro analytickou část komunitního plánu 

Manažerka pracovní skupiny seznámila členy s analytickými materiály, které má skupina k dispozici a 
stručně je seznámila s jejich obsahem. Jedná se o tyto podklady: 

a) Vstupní analýza PhDr. Petra Krohe zpracovaná v rámci projektu Podpora sociální integrace 
v Bruntále 

b) SWOT analýza, včetně dynamické části 

c) Výsledky ankety „Bruntál – město pro všechny“ 

d) Analýza Moravskoslezského kraje 

Členům pracovní skupiny byly materiály rozeslány před jednáním pracovní skupiny k nastudování. 

 

Ad 4/ Vytipování oblasti, které ze všech dostupných zdrojů zjišťování potřeb vyvstávají 

 podpora zaměstnanosti a vzdělání cílové skupiny 

 SVL – prostupné bydlení 

 dluhová problematika 

 podpora motivovanosti řešit vlastní problémy 

 vztahy s okolím 

 volný čas 

 síť sociálních služeb 

 

Vize byla PS formulována takto: 

Bruntál je dobrým městem k životu pro všechny. 

 

PS za podpory metodického vedení PaeDr. Miroslava Piláta stanovila tyto prioritní oblasti: 



 

                         

1. Vzdělání a zaměstnanost 

2. Podpora motivovanosti řešit vlastní problémy 

3. Prostupné bydlení 

4. Finanční gramotnost 

5. Dluhová problematika 

6. Volný čas 

7. Závislosti 

 

 

  

 

Úkoly:   

- Všichni členové PS si připraví na další jednání PS propracování priorit – cíle, 
opatření, aktivity, tak jak bylo dohodnuto na jednání PS.  

Termín příští PS je stanoven na 19. 9. 2014 od 8 do 10 hodin, v zasedací místnosti č. 142, 

budova B. 
 

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 17.9.2014 
 

 
 


