
 

                         

Zápis č. 10/2014 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny   

ze dne 29. 10. 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:  29. 10. 2014 
ČAS KONÁNÍ:  12,00 – 14,30  
MÍSTO KONÁNÍ: Domov Pohoda, Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál  
PŘÍTOMNI: Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Ivan Zgibor, Barbora 
Gavendová, Bc. Romana Dudušová 

  
                                              

                                                                
OMLUVENI: Mgr. Martin Navrátil PhDr., Bc. Romana Daněčková, Lenka Kováčová, 
Marcela Bonková 
 
 
PROGRAM:                         
1. Zahájení a přivítání členů PS 
2. Dopracování cílů, priorit a opatření 
3. 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.  
 
 

Ad 2/ Zpracování priorit 

Pracovní skupina rozpracovala prioritu č. 2 a 3 
Priority č. 2 : Podpora zvyšování zaměstnatelnosti a snižování nezaměstnanosti u 
cílové skupiny, priorita č. 3: Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční 
gramotnosti. 
 
 
 
 



 

                         

Priorita: Podpora v oblasti vzdělání  

Název cíle: Podpora předškolní přípravy a dalšího vzdělávání dětí a 
mládeže z cílové skupiny během a po ukončení povinné 
školní docházky.

Krátký popis cíle: Realizací cíle bude dosaženo, že dětem z cílové skupiny etnické 
menšiny bude usnadněn nástup do běžných základních škol a 
budou podporovány ve zvládání a úspěšném absolvování školní 
docházky. 
Po absolvování ZŠ bude u mládeže z cílové skupiny probíhat 
podpora nastoupení a udržení se na školách dalšího stupně 
vzdělávání. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních 
služeb podporovat děti a rodiče k podpoře předškolní přípravy 
a dalšího vzdělávání dětí a mládeže z cílové skupiny etnických 
menšin.  

 

Název opatření: Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních 
služeb podporovat děti a rodiče k podpoře předškolní přípravy 
a dalšího vzdělávání dětí a mládeže z cílové skupiny etnických 
menšin. 

Charakteristika 
opatření: 

Opatření bude naplněno prostřednictvím mimoškolních aktivit, 
které budou realizovat zainteresovaní poskytovatelé sociálních 
služeb za účelem přípravy usnadnění nástupu do běžných 
základních škol a podpory ve zvládání školní docházky a 
nastoupení a udržení se na školách dalšího stupně vzdělávání. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

 Děti z cílové skupiny etnických menšin získají dovednosti 
potřebné k úspěšnému nástupu do základní školy.  

 Zvýšení počtu dětí z cílové skupiny etnických menšin, 
které zvládnou zápis a mohou nastoupit do běžné 
základní školy. 

 Zvýšení počtu dětí z cílové skupiny etnických menšin, 
které absolvují devítiletou školní docházku.  

 Zvýšení počtu absolventů z cílové skupiny etnických 
menšin středních škol a učilišť.

Rizika a ohrožení 
naplnění opatření:  

 Nezájem dětí z cílové skupiny etnických menšin. 
 Nezájem rodičů z cílové skupiny etnických menšin. 
 Nedostatek finančních prostředků na mimoškolní 

aktivity. 
 Nedostatečná spolupráce a informovanost mezi 

realizátory mimoškolních aktivit a školami. 

Aktivity vedoucí 



 

                         

k naplnění opatření:  Rozvoj a udržení předškolní přípravy prostřednictvím 
programu „Půjdeme do školy“. 

 Doučování a školní příprava dětí z cílové skupiny 
etnických menšin v průběhu školní docházky (zapojení 
rodičů do režimu školního vzdělávání). 

 Posílení motivace rodičů z cílové skupiny etnických 
menšin na školní úspěšnosti dětí z cílové skupiny 
etnických menšin. 

 Vyhledávání příležitostí a zdrojů k umožnění dalšího 
vzdělávání. 

 Osvěta významu vzdělání mezi rodiči a dětmi z cílové 
skupiny etnických menšin. 

 Podpora mládeže z cílové skupiny etnických menšin 
k udržení a dokončení dalšího školního vzdělávání. 

 Zvyšování kompetencí při organizování vlastního 
volného času. 

 Nabídka různých forem vedoucích k aktivnímu a 
smysluplné trávení volného času. 

 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  
vznik a rozvoj závislostí. 

Časový harmonogram 
plnění opatření: 

 

Rok 2015 - 2017 
 Rozvoj a udržení předškolní přípravy prostřednictvím 

programu „Půjdeme do školy“. 
 Doučování a školní příprava dětí z cílové skupiny 

etnických menšin v průběhu školní docházky (zapojení 
rodičů do režimu školního vzdělávání). 

 Posílení motivace rodičů z cílové skupiny etnických 
menšin na školní úspěšnosti dětí z cílové skupiny 
etnických menšin. 

 Vyhledávání příležitostí a zdrojů k umožnění dalšího 
vzdělávání. 

 Osvěta významu vzdělání mezi rodiči a dětmi z cílové 
skupiny etnických menšin. 

 Podpora mládeže z cílové skupiny etnických menšin 
k udržení a dokončení dalšího školního vzdělávání. 

 Zvyšování kompetencí při organizování vlastního 
volného času. 

 Nabídka různých forem vedoucích k aktivnímu a 
smysluplné trávení volného času. 

 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  
vznik a rozvoj závislostí. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 

V roce 2015 
 
V roce 2016 



 

                         

realizaci opatření:  
V roce 2017 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV, MSK, Město Bruntál, MŠMT, ESF, sponzoři, nadace a 
nadační fondy, RVZRM 

Zodpovědná organizace 
za opatření: 

LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., FOD, Město Bruntál, odbor 
sociálních věcí 

Spolupracující 
organizace:  

Středisko volného času Bruntál, základní a střední školy, školní 
psycholog, Policie ČR, Městská Policie Bruntál, HZS ČR, SDH 
Bruntál.  

Hodnotící indikátory / 
předpokládané výstupy:  Programu „Půjdeme do školy“ se zúčastní 15dětí/rok. 

 Pravidelného doučování se zúčastní 40 dětí/školní rok. 
 Pravidelným intervenováním motivovat rodiče z cílové 

skupiny etnických menšin na školní úspěšnosti dětí 
z cílové skupiny etnických menšin – 40 rodin/školní rok. 

 Vyhledávání příležitostí a zdrojů k umožnění dalšího 
vzdělávání – 4 příležitosti/rok. 

 16 osvětových akcí/rok zaměřených na význam 
vzdělávání. 

 10 akcí/rok zaměřených na udržení a dokončení dalšího 
vzdělávání. 

 Pravidelným intervenováním zaměřeným na zvyšování 
kompetencí při organizování vlastního volného času 60 
dětí/rok. 

 33 akcí/rok zaměřených na smysluplné trávení volného 
času. 

 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  
vznik a rozvoj závislostí – 12 akcí/rok. 

Jedná se o vznik nové 
služby či programu:  

Ano   

 

 

Priorita: Podpora v oblasti zaměstnanosti 

Název cíle: Podpora zvyšování zaměstnatelnosti a snižování 
nezaměstnanosti u cílové skupiny. 

Krátký popis cíle: Realizací cíle bude dosaženo zvýšení zaměstnatelnosti a 
snižování nezaměstnanosti u cílové skupiny etnické menšiny. 

Opatření, která vedou Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních 



 

                         

k naplnění cíle: služeb podporovat cílovou skupinu etnické menšiny k vlastnímu 
zvyšování zaměstnatelnosti na volném pracovním trhu.

 

 

Název opatření: Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních 
služeb podporovat cílovou skupinu etnické menšiny k vlastnímu 
zvyšování zaměstnatelnosti na volném pracovním trhu. 

Charakteristika 
opatření: 

Opatření bude naplněno prostřednictvím aktivit, které budou 
realizovat poskytovatelé sociálních služeb a ostatní 
zainteresované subjekty za účelem přípravy a návratu cílové 
skupiny etnické menšiny na volný pracovní trh. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

 Mládež a dospělí z cílové skupiny etnických menšin 
získají potřebné znalosti a informace k úspěšné přípravě 
a nástupu do zaměstnání.  

 Zvýšení počtu mládeže a dospělých z cílové skupiny 
etnických menšin, kteří projeví zájem a následně 
zvládnou absolvovat rekvalifikaci.  

 Zvýšení počtu mládeže a dospělých z cílové skupiny, 
kteří nastoupí do zaměstnání. 

 Podpora mládeže a dospělých z cílové skupiny etnické 
menšiny k udržení získaného zaměstnání. 

Rizika a ohrožení 
naplnění opatření:  

 Nezájem mládeže a dospělých z cílové skupiny etnických 
menšin. 

 Nezájem o setrvání v daných aktivitách. 
 Nezájem zaměstnavatelů. 
 Nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit. 
 Nedostatečná spolupráce a informovanost mezi 

poskytovateli sociálních služeb a ostatními 
zainteresovanými subjekty. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření:  Vznik a udržení sociálních podniků. 

 Pracovní poradenství cílové skupině etnických menšin 
individuálně i skupinově. 

 Motivace mládeže a rodičů z cílové skupiny etnických 
menšin během školní přípravy k nástupu do budoucího 
zaměstnání (pomocí brigád, praxe, apod.). 

 Posílení motivace mládeže a dospělých z cílové skupiny 
etnických menšin účastnit se realizovaných aktivit 
směřujících k úspěšnému získání zaměstnání. 

 Tvorba a vyhledávání pracovních míst. 
 Podpora motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob 



 

                         

cílové skupiny etnických menšin. 
 Osvěta významu „být zaměstnán“. 
 Podpora mládeže a dospělých z cílové skupiny etnických 

menšin k udržení zaměstnání a dalšího vzdělávání 
v rámci zaměstnání nebo rekvalifikace. 

 Zvyšování potřebných kompetencí mládeže a dospělých 
z cílové skupiny etnických menšin v rámci pracovně 
právních vztahů. 

 Získání a udržení pracovních návyků mládeže a 
dospělých z cílové skupiny etnických menšin. 

 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  
vznik a rozvoj nezaměstnanosti. 

 Informační tabule pro cílovou skupinu etnických menšin 
na ulici Dlouhá sloužící k posílení informovanosti. 

Časový harmonogram 
plnění opatření: 

 

Rok 2015 – 2017 
 Vznik a udržení sociálních podniků. 
 Pracovní poradenství cílové skupině etnických menšin 

individuálně i skupinově. 
 Motivace mládeže a rodičů z cílové skupiny etnických 

menšin během školní přípravy k nástupu do budoucího 
zaměstnání (pomocí brigád, praxe, apod.). 

 Posílení motivace mládeže a dospělých z cílové skupiny 
etnických menšin účastnit se realizovaných aktivit 
směřujících k úspěšnému získání zaměstnání. 

 Tvorba a vyhledávání pracovních míst. 
 Podpora motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob 

cílové skupiny etnických menšin. 
 Osvěta významu „být zaměstnán“. 
 Podpora mládeže a dospělých z cílové skupiny etnických 

menšin k udržení zaměstnání a dalšího vzdělávání 
v rámci zaměstnání nebo rekvalifikace. 

 Zvyšování potřebných kompetencí mládeže a dospělých 
z cílové skupiny etnických menšin v rámci pracovně 
právních vztahů. 

 Získání a udržení pracovních návyků mládeže a 
dospělých z cílové skupiny etnických menšin. 

 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  
vznik a rozvoj nezaměstnanosti. 

 Informační tabule pro cílovou skupinu etnických menšin 
na ulici Dlouhá sloužící k posílení informovanosti. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření: 

V roce 2015 
 
V roce 2016 
 



 

                         

V roce 2017 
Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV, MSK, Město Bruntál, MŠMT, ESF, sponzoři, nadace a 
nadační fondy, RVZRM 

Zodpovědná organizace 
za opatření: 

LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Město Bruntál, odbor 
sociálních věcí, Slezská diakonie Bethel Bruntál 

Spolupracující 
organizace:  

Středisko volného času Bruntál, základní a střední školy, školní 
psycholog, Policie ČR, Městská Policie Bruntál, ÚP Bruntál. 

Hodnotící indikátory / 
předpokládané výstupy:  Udržení podniku Zelená dílna (existence podniku) – 20 

zaměstnanců/rok. 
 Udržení a rozvoj Malých technických služeb (existence 

podniku) – 4 zaměstnanci/rok. 
 Udržení stěhovacího servisu – 6 zaměstnanců/rok. 
 Program pracovní poradenství – SAS pro rodiny s dětmi 

– 30 osob/rok. 
 Program pro mládež – NZDM – zvyšování kompetencí 

pro zařazení na trh práce – 20 osob/rok. 
 Integrační pracovní místa v sociálních podnicích – 5 

míst/rok. 
 Oslovení zaměstnavatelů – 5 zaměstnavatelů/rok. 
 Besedy, osvětové a preventivní programy eliminující  

vznik a rozvoj nezaměstnanosti – 6/rok. 
 Informační tabule pro cílovou skupinu etnických menšin 

na ulici Dlouhá sloužící k posílení informovanosti – 1 ks. 

Jedná se o vznik nové 
služby či programu:  

Ano    

 

Priorita č. 3 : Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční 
gramotnosti 

Název cíle: Podpora zvyšování finanční gramotnosti cílové skupiny

Krátký popis cíle: Realizací cíle bude dosaženo toho, že osoby z cílové skupiny 
etnických menšin získají informace a dovednosti v oblasti 
dluhového poradenství a finanční gramotnosti. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

Prostřednictvím poskytování kvalitního poradenství dosahovat 
postupného zvyšování znalostí finanční gramotnosti cílové 
skupiny etnických menšin a snižování její zadluženosti. 

 



 

                         

 

Název opatření: Prostřednictvím poskytování kvalitního poradenství dosahovat 
postupného zvyšování znalostí finanční gramotnosti cílové 
skupiny etnických menšin a snižování její zadluženosti.

Charakteristika 
opatření: 

Opatření bude naplněno prostřednictvím aktivit, které budou 
realizovat zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb za 
účelem zvyšování znalostí finanční gramotnosti cílové skupiny 
etnických menšin a snižování její zadluženosti. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Osoby z cílové skupiny etnických menšin si osvojí znalosti 
z oblasti finanční gramotnosti a dluhové problematiky. 
Snížení počtu osob z cílové skupiny etnických menšin 
ohrožených zadlužeností. 
Zvýšení počtu osob z cílové skupiny etnických menšin, které se 
v problematice dluhů a finanční gramotnosti budou umět 
orientovat a budou mít zájem řešit svou situaci. 
Další dopady: 

- Zachování samostatného bydlení, majetku. 
- Udržení kvality života. 
- Eliminace uzavírání nevýhodných půjček, zabránění 

lichvy, apod. 

Rizika a ohrožení 
naplnění opatření:  

 Nezájem osob z cílové skupiny etnických menšin. 
 Nezájem o setrvání v daných aktivitách. 
 Nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit. 
 Nedostatečná spolupráce a informovanost mezi 

poskytovateli sociálních služeb a ostatními 
zainteresovanými subjekty. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření:  Skupinové a individuální poradenství. 

 Osvěta finanční gramotnosti. 
 Realizace programu „Kdo šetří má za tři.“ 
 V rámci plnění individuálních plánů řešení dluhové 

problematiky. 

Časový harmonogram 
plnění opatření: 

 

Rok 2015 – 2017 
 Skupinové a individuální poradenství. 
 Osvěta finanční gramotnosti. 
 Realizace programu „Kdo šetří má za tři“. 
 V rámci plnění individuálních plánů řešení dluhové 

problematiky. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 

V roce 2015 
V roce 2016 
V roce 2017 



 

                         

realizaci opatření:  

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV, MSK, Město Bruntál, MŠMT, ESF, sponzoři, nadace a 
nadační fondy, RVZRM 

Zodpovědná organizace 
za opatření: 

LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Město Bruntál, odbor 
sociálních věcí, Slezská diakonie Bethel Bruntál 

Spolupracující 
organizace:  

Základní a střední školy, Policie ČR, Městská Policie Bruntál, ÚP 
Bruntál. 

Hodnotící indikátory / 
předpokládané výstupy: 

 Program dluhové poradenství – SAS pro rodiny s dětmi 
– 30 osob/rok. 

 Realizace besed a osvětových programů – 12/rok. 
 Realizace programu „Kdo šetří má za tři“ – 60 dětí/rok. 
 V rámci plnění individuálních plánů řešení dluhové 

problematiky – 30 osob/rok. 

Jedná se o vznik nové 
služby či programu:  

Ne 

 
 
 
 
  
 
           
 
Kvalifikovaný finanční odhad realizátorů za jednotlivé roky vztahující se 
k všem zpracovaným prioritám, prosím o zaslání do pátku 31. 10. 2014. 
 
 
 
 
Priorita č. 2:  Podpora zvyšování zaměstnatelnosti a snižování nezaměstnanosti u 
cílové skupiny, priorita č. 3: Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční 
gramotnosti. 
 

 
 
Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny 
 
 
 


