
 
 
 
 
 
 

                                                                        

ZÁPIS 
ZE SCHŮZKY MANAŽERSKÉHO TÝMU 

konaného v rámci projektu  
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“ 

reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 
 

10. 11. 2014 v 9:00  
 
PŘÍTOMNI: Mgr. Ivana Májková, Věra Štěpaníková, Bc. Miloslava Sokolová,                  

Bc. Monika Medková, Markéta Brziaková, Bc. Jarmila Šíblová,                
Bc. Vendula Bradová 

MÍSTO KONÁNÍ  
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20 
Místnost: kancelář odborného garanta KPSS, Mgr. Ivany Májkové 
Čas: 9:00 – 14:30 hod. 
 

PROGRAM: 
1. Výstupy z jednotlivých PS do nového KP 2015 – 2017 
2. Společná průřezová témata v rámci nového KP 2015 - 2017 

 

Program probíhal v souladu se stanoveným programem. 

Mgr. I. Májková: 

- Manažeři – posílat pracovní výkazy v takovém časovém horizontu, ať je má 
zastupující manažerka projektu „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve 
městě Bruntál“ k poslednímu dni v měsíci v meilu. 

- Projekt „Podpora sociální integrace v Bruntále“ – při jednání na ministerstvu 
v Praze – vyslovena pochvala ze strany ministerských úředníků zainteresovaným 
osobám při zpracování aktivit projektu. 

- V rámci KPSS se plánuje vznik Týmu pro úkol zaměřující se na prevenci kriminality; 
Tým pro úkol v rámci protidrogové politiky – koordinuje Mgr. Pavla Sohrová. 

- Dotační řízení k poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál pro právnické a fyzické 
osoby, které poskytují registrované sociální služby na území města Bruntál – do 
vyhlášení vkomponována připomínka, že dotace nebude poskytnuta na registrované 
sociální služby, které jsou financovány z rozpočtu města Bruntál. 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                        

- Zásady rozdělování fin. prostředků města do oblasti sociální – (doporučení - podněty 
a připomínky v oblasti financování směřovat k vedoucí odboru soc. věcí) upravováno 
a projednáno v RM, záměrem bylo vypuštění volnočasových aktivit, což RM schválila, 
ale aktivity pro školy zůstaly prozatím zachovány. Při projednávání žádostí o dotaci 
proto nutno hodnotící komisí dbát, aby žádosti splňovaly podmínky v oblasti sociální. 

- Připravuje se návrh pro vznik sociální komise, kdy společně odborný a politický 
garant KPSS projednají mj. dostatečný časový prostor pro stanovení sociální komise 
tak, aby byly kvalitně vydefinovány její kompetence.  

- Dotaz směřující, k nově, od roku 2015 realizovanému dotačnímu řízení z MSK. Paní 
Šíblová sdělila, že termín dodrželi a změny v obsahu žádosti o dotaci konzultovali 
s Mgr. Běhálkovou z MSK. 

Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS: 
- Malá Morávka – Hotel Neptun - 10.12.2014 – Setkání poskytovatelů sociálních služeb 

se zastupiteli města Bruntál. 
 Akreditovaný seminář na téma: Jak přenést poznatky z individuálního plánování 

sociální služby do komunitního plánování, lektorka Mgr. Šárka Hlisnikovská ze 
vzdělávací a personální agentury KAPA, o.p.s. 

 Osud ženy, která prožila život v různých druzích sociálních služeb. 
 Prezentace sociálních služeb → záleží na každém poskytovateli soc. služeb, jakou 

vhodnou formu prezentace zvolí; je možno využít prezentací použitých na veletrhu; 
další instrukce k tomuto budou zaslány meilem koordinátorkou. 
 

-    Společné setkání všech PS – prosinec 2014 – manažeři toto kvitovali s tím, že    
     koordinátorka vybere vhodný termín uskutečnění. 

V. Štěpaníková - DOD NZDM Liga o.p.s. – 14.11.2014  

Každý z manažerů KPSS prezentoval priority, opatření, aktivity, indikátory vzešlé 
z jednání PS, pružně bylo doplňováno a diskutováno všemi členy manažerského týmu                    
a dohodnuto, že: 

- nové programy/služby – manažer zaznačí v patřičné barvě skupiny, 

- za všechny služby uvést celkové finanční náklady (finanční analýzu za jednotlivé 
služby bude mít k dispozici manažer PS, zadavatel); 

- nebude zvlášť kalkulováno to, co je v základních činnostech při poskytování sociálních 
služeb, 

- podněty vzešlé z dnešního jednání MT zaznačila koordinátorka přímo do patřičných 
dokumentů, ostatní podněty k doplnění zaznačí manažeři a do T: 14.11.2014 zašlou 
k rukám koordinátorky. 
 
Zpracovala: Bc. V. Bradová 10.11.2014 

 


