Zápis č. 8/2014 z jednání pracovní skupiny
Etnické menšiny
ze dne 19. 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:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:

19. 9. 2014
8.00 – 11.00
Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č.142, budova B
Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Bc. Jana Juřenová,
Bc. Romana Daněčková, Barbora Gavendová, Marcela Bonková, Lenka
Kováčová, Ivan Zgibor ,Bc. Romana Dudušová, Jarmila Bándyová

OMLUVENI:
HOSTÉ:

Mgr. Martin Navrátil PhDr.
Mgr. Petra Vaňková

PROGRAM:
1. Zahájení a přivítání členů PS a hostů
2. Členství v PS – Ivan Zgibor
3. Priority PS v rámci nového KPSS ve městě Bruntál, včetně cílů, opatření, aktivit
4. Diskuze, 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 hosta na
jednání pracovní skupiny Etnické menšiny.
Ad 2/ Členství – Ivan Zgibor
Pan Ivan Zgibor z OPEN HOUSE Bruntál, předložil vyplněnou přihlášku koordinátorce KPSS,
koordinátorka předložila pracovní skupině přihlášku pana Ivana Zgibora, členové pracovní skupiny
odhlasovali přijetí nového člena. Pan Ivan Zgibor souhlasí s organizačním a jednacím řádem pracovní
skupiny. Hlasovala nadpoloviční většina členů PS za přijetí nového člena pracovní skupiny Etnické
menšiny.
Ad 3/ Priority PS v rámci nového KPSS
Pracovní skupina si stanovila následující priority:
1. Podpora v oblasti vzdělání a zaměstnanosti
2. Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti
3. Podpora v oblasti bydlení
Ad 4/ Tvorba cílů, opatření, aktivit

Priorita č.1 - Podpora v oblasti vzdělání a zaměstnanosti
Cíl 1: Podpora předškolní přípravy a dalšího vzdělávání dětí a mládeže z CS během a po
ukončení povinné školní docházky
Opatření: Systematickou prací podporovat děti a rodiče k dosažení cíle
Aktivity:
1. Rozvoj a udržení předškolní přípravy
2. Podpora a motivace dětí a rodičů k úspěšnému absolvování povinné školní docházky
3. Udržení v systému dalšího vzdělávání
4. Aktivní a smysluplné trávení volného času
5. Prevence a eliminace vzniku a rozvoje závislostí
Ad 1. SAS pro rodiny s dětmi – program pro děti 3 – 6 let „Půjdeme do školy“ – LIGA o.p.s.
15 dětí/den
Ad 2. Doučování a školní příprava dětí v průběhu školní docházky (zapojení rodičů do
režimu školního vzdělávání) – 40 osob/školní rok - LIGA o.p.s, OPEN HOUSE o.p.s,
FOND
- Posílení motivace rodičů na školní úspěšnosti dětí - 40 rodin/školní rok
FOND – SAS, LIGA o.p.s. – SAS, NZDM, OPEN HOUSE o.p.s. – NZDM, MěÚ
Ad 3. Vyhledávání příležitostí a zdrojů k umožnění dalšího vzdělávání - 4 příležitosti/rok
LIGA o.p.s. (stipendijní programy) - SAS, NZDM, OPEN HOUSE o.p.s. – NZDM,
FOND, MěÚ
- Osvěta významu vzdělání mezi rodiči a dětmi – 16 akcí/rok
LIGA o.p.s – 5 akcí/rok, MěÚ Bruntál – 1 akce/rok, OPEN HOUSE o.p.s.- 10 akcí/rok
- Podpora mládeže k udržení a dokončení dalšího vzdělání – 13 akcí/rok
LIGA o.p.s.- 5 akcí/rok, OPEN HOUSE o.p.s. – 5 akcí/rok, FOND – 3 akce/rok
Ad 4. Nabídka různých forem k aktivnímu trávení volného času- 33 akcí/rok
LIGA o.p.s. – NZDM – 10 akcí/rok, OPEN HOUSE o.p.s. – 20 akcí/rok, MěÚ Bruntál –
3 akce/rok
- Zvyšování kompetencí při organizování vlastního volného času – 60 dětí/rok
LIGA o.p.s. – 30 dětí/rok, OPEN HOUSE o.p.s. – 30 dětí/rok
Ad 5. Realizace besed, osvětových a preventivních programů – 12 akcí/rok
OPEN HOUSE o.p.s. – 12 akcí/rok
Cíl 2: Podpora zvyšování zaměstnatelnosti a snižování nezaměstnanosti u cílové skupiny
Opatření: Systematickou prací podporovat cílovou skupinu k dosažení cíle
Aktivity:
1. Vznik a udržení sociálních podniků
2. Pracovní poradenství cílové skupině individuálně i skupinově
3. Tvorba a vyhledávání pracovních míst
4. Podpora motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob CS
Ad 1. Udržení podniku Zelená dílna (existence podniku) - LIGA o.p.s.
-Udržení a rozvoj Malých technických služeb (existence podniku) - LIGA o.p.s.
-Udržení stěhovacího servisu – LIGA o.p.s.
Ad 2. SAS pro rodiny s dětmi – program pracovní poradenství 30 osob/rok - LIGA o.p.s.
Azylový dům – udržení pracovních návyků ( pracovní aktivita - dílna 70osob/rok) Azylový dům Bethel
OPEN HOUSE – NZDM – program pro mládež – zvyšování kompetencí pro zařazení na
trh práce – 20 osob/rok – OPEN HOUSE o.p.s.
Ad 3. Integrační pracovní místa v sociálních podnicích 5míst/rok – LIGA o.p.s.
Ad 4. Oslovení zaměstnavatelů - 3 zaměstnavatelé /rok - LIGA o.p.s.
Oslovení zaměstnavatelů - 2 zaměstnavatelé /rok - OPEN HOUSE o.p.s.

Kvalifikovaný finanční odhad vztahující se k prioritě č. 1 si členové PS připraví na další jednání PS
Etnické menšiny.
Priorita č. 2 - Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti
Této prioritě se bude PS věnovat na příštím jednání PS, členové si rozpracování této priority připraví
samostatně před termínem jednáním PS.
Priorita č. 3 – Podpora v oblasti bydlení
Rozpracování této priority připraví na příští jednání PS paní Barbora Gavendová.

Úkoly:
Všichni členové PS si připraví rozpracování priority č. 2, paní Barbora Gavendová si připraví
rozpracování priority č. 3.
Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 23.9.2014

