Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
dne 9.7.2014
realizovaného v rámci projektu
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008
Přítomni: Markéta Brziaková, Bc. Miloslava Sokolová,
Bradová
Host: PaeDr. Miroslav Pilát
Omluveni: Bc. Monika Medková, Bc. Věra Štěpaníková

Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Vendula

Místo konání: Městský úřad Bruntál
Čas:
12:00-15:00
Program jednání:
1) Veletrh soc. služeb
2) Doporučená struktura střednědobého plánu
3) Jiné

Ad 1) Koordinátorka seznámila s průběžnou přípravou programu X. Veletrhu
sociálních služeb, který se uskuteční dne 6.9.2014 od 9 do 14 hodin ve
Společenském domě v Bruntále.
Celou akci moderuje: Radek Erben
PRO VŠECHNY:
• Informace poskytovatelů sociálních služeb:
o rozhovory zástupců jednotlivých poskytovatelů soc. služeb
s moderátorem,
o mluvené slovo moderátora o jednotlivých poskytovatelích,
o příběhy uživatelů soc. služeb,
o power pointové prezentace o sociálních a návazných službách.
• Stanoviště první pomoci,
• Ochutnávka zdravé výživy, romské kuchyně,
• Taneční, kulturní vystoupení :
o pěvecké vystoupení osob se zrakovým postižením (Obyvatelé Charitního
domu Cyrila a Metoděje z Vlaštoviček u Opavy),
o bubnování – Polárka,
o vystoupení – hudební/taneční skupiny
PRO SENIORY, OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

• Asistenční/vodící psi – ukázka,
• Prezentace zdravotních a kompenzačních pomůcek:
o Instruktáž - speciálně upravené auto pro osoby se zdravotním postižením
o Elektrický vozík pro imobilní osoby
o Schodolez
• Vystoupení seniorek z Hlavnice
• Informace Městské Policie
PRO DĚTI, MLÁDEŽ
• Hry, soutěže
• Hasičské vozidlo
Koordinátorka vybídla manažery k součinnosti při inovativnosti programu veletrhu.
Ad 2)
Koordinátorka přednesla návrh MSK vztahující se k doporučované struktuře
střednědobého plánu komunitního plánování. Na základě písemného výstupu ze
shrnujícího semináře, který se konal na MSK v Ostravě, byly tyto informace členy
tohoto týmu doplňovány názorně na flip chart, pod vedením PaeDr.M.Piláta, metodika.
Navrhovaná struktura KP:
1. Úvodní slovo o procesu KPSS
1.1. Co je KP, jeho význam (PaeDr. Miroslav Pilát)
1.2. Komunitní plánování – jeho historie v našem městě – (viz. dokument
„vyhodnocení plnění cílů a opatření za období 2012 – 2014), zdůraznit
důležitost projektů, které toto podpořily. (koordinátorka)
1.3. Organizační schéma, působnost, struktura.
1.4. Principy, doba platnosti plánu (koordinátorka)
1.5. Míra naplnění cílů (včetně odkazu na dokument)
2. Základní informace o městě Bruntál
2.1 Základní popis města (počet obyvatel, lokální umístění, struktura obyvatel,
demografický vývoj v horizontu 10 let, cizinci,…)
2.2. Přehled školských zařízení
2.3. Přednosti města (kultura, sport, ...)
2.4. Ne/zaměstnanost
2.5. Kriminalita – viz. statistika PČR
2.6. Sociální zabezpečení (dávky,…)
2.7. Charakteristika SVL (př. info od Agentury pro sociální začleňování,..)
→ pokračování na příštím jednání manažerského týmu dne 22.7.2014
Ad 3) Anketa zjišťování potřeb obyvatel – v distribuci mezi obyvatelstvo, již se
vrací zpět vyplněné. Anketa uveřejněna také v novinách Náš domov, na webu města.

Dotazník
distribuován
poskytovatelům
registrovaných
sociálních
služeb
k připomínkám a vyplnění za období od 1.1. 2013 do 30.6.2014.
Termín návratnosti anket dotazníku – do 18.7.2014.
Další zdroje zjištění potřeb obyvatel – Podklady z analýzy z MSK; vstupní analýza
v rámci projektu Podpora sociální integrace v Bruntále (PhDr. Krohe).
Manažerka Markéta Brziaková upozornila na nedostatečnou aktivitu
některých členů PS Děti, mládež a rodina.
Návrh koordinátorky – pro zvýšení aktivity členů prac. skupin zavést „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,
- např. přinesou letáčky či jiné info a propagační materiály k plánovaným
aktivitám/akcím, atd.
→ zkrátka v krátkosti shrnou vše podstatné, co je třeba za „jejich“ organizaci sdělit
tak, aby byli dostatečně informováni ostatní členové PS.
Na základě podnětu vedoucí oddělení soc. služeb Bc. M.Hermanové navrhla manažerka
M.Brziaková začít uplatňovat úkolování jednotlivých členů PS tak, aby se
aktivně podíleli na činnosti pracovní skupiny.
Pokud se tento krok ke zvýšení aktivity členů PS neshledá s pozitivním výsledkem,
bude požádán odborný garant, Mgr. I. Májková k zaujmutí stanoviska.

Další termín schůzky manažerského týmu 22.7.2014, 13h – 15h, hostem bude
PaeDr. Miroslav Pilát, metodik; programem bude Struktura střednědobého plánu
komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál; Anketa zjišťování potřeb; Jiné

Zapsala dne 9.7.2014 , V. Bradová, koordinátorka KPSS

