
 

                         

Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU 
dne 13.6.2014 

 
realizovaného v rámci projektu  

„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“  
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 

 
Přítomni: Bc. Michaela Hermanová, Mgr. Ivana Májková, Markéta Brziaková, Bc. Medková 
Monika, Bc. Miroslava Sokolová,  Bc. Jarmila Šíblová, Věra Štěpaníková, Bc. Vendula Bradová 
 
Místo konání: Městský úřad Bruntál 
Čas:             9:00-11:00 
 
Program jednání: 

1) Anketa zjišťování potřeb (distribuce, vyhodnocování,..) 
2) Střednědobý plán KPSS (swot analýzy jednotlivých PS) 
3) Setkání pracovních skupin  
4) Veletrh poskytovatelů soc. služeb; Interaktivní katalog soc.služeb 
5) Bulletin 
6) Členství v KPSS 
7) Jiné 

 
Ad) 1 
Anketa by neměla být jediným zdrojem zjišťování potřeb. Dne 23.6.2014, 14h. na setkání 
manažerů,  bude probrán obsah ankety. Do 27.6.2014 – sjednocení podoby ankety a 
pilotáž. 
 
Ad2) 
26.6.2014 – MSK – jednání – účast V. Bradová - jednotná struktura střednědobého 
plánu KPSS – vodítko pro tvorbu našeho.  
Swot analýzy  PS – prvotně  je důležité pojmenovat problémy = priority = potřeby osob, ze 
kterých vzejdou následná opatření, tzn. např. chybějící nebo nefunkční soc. či návazná služba. 
 
Ad 3)  
PS ZP – 1.7.2014, 13hod., Dům M.Berlové 
PS Menšiny- 2.7.2014, 13h, MěÚ – zasedací místnost tajemníka úřadu, č. dveří 344 
PS Senioři – 25.6.2014, 13h, Centrum soc. služeb  Pohoda                
PS DMR – 30.6.2014, 13h., MěÚ  – zasedací místnost tajemníka úřadu, č. dveří 344                    
PS OVK – 27.6.2014, 9h., MěÚ – zasedací místnost odboru vnitra – č. dveří 142 
 
Ad 4)  
Veletrh - napříč pracovními skupinami probrat nápady/podněty na zatraktivnění/oživení ze 
strany poskytovatelů (např.příběhy uživatelů, power pointová prezentace, výrobky, …..) tak, 
aby se zvýšila informovanost a zájem veřejnosti o soc. a návazné služby.  Pokud ne tento rok, 
tak příští rok by byla vhodná změna místa i dne uskutečnění Veletrhu soc.služeb (např. park, 
náměstí). 



 

                         

 
Interaktivní katalog soc. služeb – bude umístěn na doméně města → informace o 
poskytovatelích soc. služeb; 18.6.2014 – Bc. Hermanová, Bc. Bradová - schůzka s firmou toto 
zřizující, zvážit obsah, přístupy a kdo bude mít generální a kdo přidružené právo pro vkládání 
informací. 
 
 
 
Ad 5) 
Rozsah informačního Bulletinu  - 11 stran A5. Manažeři jednotlivých PS shromáždí ucelené a 
pro veřejnost poutavé informace: 
PS Menšiny – zaslat nejpozději do 11.7.2014. 
PS Senioři                 -//-                 19.9.2014. 
PS DMR                    -//-                  6.10.2014. 
PS OVK                     -//-                  9.1.2015. 
 
Ad 6) 
Upozornění a odkaz na Organizační a jednací řád PS KPSS, zvláště pak na vznik členství, 
kdy zájemce předloží vyplněnou přihlášku koordinátorovi a ten předloží k hlasování v PS.  
 
Ad 7) 
Výkazy – pečlivě vyplňovat, nepoužívat zkratky. 
Setkání poskytovatelů soc služeb – Malá Morávka – říjen/listopad 2014. 
 
 
Zapsala dne 13.6.2014 V. Bradová, koordinátorka KPSS 
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