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: 4.11. 2014
ČAS KONÁNÍ:
13:00 – 15:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 2, Bruntál
PŘÍTOMNI:
viz. prezenční listina
OMLUVENI:
viz. prezenční listina
NEPŘÍTOMNI:
viz. prezenční listina
PROGRAM:
1. Úvod, schválení zápisu č.8 ze dne 13.10. 2014.
2. Zpracování cíle a opatření PS dle návrhu z předchozí schůzky PS OZP a
manažerského týmu KPSS.
3. Informace členů PS OZP, diskuze.
4. Závěr.
Ad 1) Úvod, schválení zápisu č.8 ze dne 13.10. 2014.
Jednání pracovní skupiny zahájila p. Medková, přivítala všechny přítomné členy. Poté byl
schválen zápis č.8 ze dne 13.10. 2014. Všichni přítomní obdrželi zápis e-mailem.
Ad 2) Zpracování cíle a opatření PS dle návrhu z předchozí schůzky PS OZP a
manažerského týmu KPSS.
PS OZP pracovala na zpracování cílů a opatření pro zpracování komunitního plánu pro období
2015-2017. Byly zpracovány následující cíle a opatření:
1. Zachovat síť služeb pro osoby se zdravotním postižením v takovém rozsahu,
který odpovídá zjištěným potřebám a poptávce ze strany uživatelů a
zadavatele.
1.1. Zachovat síť pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením.
1.2. Zachovat
postižením.
1.3.

síť

ambulantních

služeb

pro

osoby

se

zdravotním

Zachovat síť terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

1.4. Zachovat síť návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Uvedené zpracované cíle a opatření manažerka PS OZP zapracuje do konečné verze tabulky
podle dohody manažerského týmu a rozešle všem členům PS OZP.

Jednotliví členové PS OZP budou dále pracovat na uvedených cílech a opatřeních a doplňovat
je do tabulek předpoklad finančních nákladů a zdrojů. Tyto tabulky dostanou členové PS OZP
e-mailem.

Ad 3) Informace členů PS OZP, diskuze
Členové informovali o chystaných akcích:
SONS, pí. Z. Pavlitová - pozvala přítomné na oblastní shromáždění konané dne 15.11. 2014,
9hod. v Centru sociálních služeb Pohoda, p.o.
Koordinátorka pí. V. Bradová - dne 10. prosince 2014, od 9.00 do 15. 00 hodin v hotelu
Neptun v Malé Morávce se uskuteční Setkání poskytovatelů sociálních služeb se zastupiteli
města Bruntálu. V rámci připraveného programu se budou mj. prezentovat sociální služby
mající o tuto prezentaci zájem, proto poskytovatelé sociálních služeb nechť zváží, zda-li se
chtějí prezentovat tak, jak tomu bylo v uplynulém roce – k projednání tohoto bude na konci
listopadu či na začátku prosince svoláno jednání pracovní skupiny.

Ad 5) Diskuze, závěr
V závěru jsme se dohodli na tom, že:


manažerka PS OZP zpracuje návrhy cílů a opatření do konečné verze tabulky, která
bude přílohou zápisu z jednání současně s tabulkami předpokládaných nákladů a
příjmů a



jednotliví členové po obdržení jednotlivých příloh je zkontrolují, případně doplní,
vyplní finanční údaje k opatřením a zašlou je manažerce PS OZP, která je doplní do
konečné podoby.

Zapsala: M. Medková, manažer PS OZP, 4.11. 2014

