
 
 
 
 
 
 

                                                                        

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 
 

15. 10. 2014 ve 14:00 hodin 

 
PŘÍTOMNI: Mgr. Ivana Májková, Věra Štěpaníková, Bc. Miloslava Sokolová, Bc. 

Monika Medková, Markéta Brziaková, Bc. Jarmila Šíblová 
HOST: PaeDr. Miroslav Pilát, Rozálie Zlámalová 
OMLUVENI: Bc. Vendula Bradová - ŘD 
MÍSTO KONÁNÍ  
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20 
Místnost: kancelář odborného garanta KPSS, Mgr. Ivany Májkové 
Čas: 14:00 - 17:00 hod. 
 

PROGRAM: 
 

1. Zjištění stavu, ve kterém se nachází tvorba IV. Komunitního plánu 
sociálních služeb 

PS Senioři – vypracovány 4 cíle, chybí dopracovat finanční náklady a zdroje 
PS Menšiny – stanoveny 4 cíle, 3 hotovy, zbývá dopracovat 1 
PS OZP – stanoveny 3 cíle, 1,5 hotovy, zbývá dopracovat 1,5 
PS OKS – stanoveny 4 cíle, nyní rozpracovány 
PS DMR – stanoveny 4 cíle, 2 hotovy 
 

2. Podněty k procesním záležitostem KPSS 
Byly vzneseny podněty k procesním záležitostem v KPSS. Mgr. Ivana Májková 
požádala přítomné manažery, aby podněty poslali meilem k jejím rukou, nejpozději 
do pátku 17.10.2014, aby na ně mohla objektivně reagovat. V pondělí 20.10.2014 
proběhne schůzka koordinátorky KPSS, vedoucí odboru (odborného garanta KPSS) a 
vedoucí manažerského týmu, kde budou tyto podněty projednány. 
 

3. Tabulka zpracování cílů a opatření 
 PaedDr. M. Pilát nás seznámil se vzorem tabulky cílů a opatření z KPSS 

Olomouc. 
 Jednotlivé položky tabulky MT podrobně probral a dohodl se na konečném 

znění. 



 
 
 
 
 
 

                                                                        

 Konečné znění tabulky cílů a opatření zpracuje p. Medková do pátku 17. 10.             
a zašle ji členům MT 

 Tabulka bude jako vzor, potřebný počet tabulek si manažeři již sami rozkopírují 
podle konkrétních cílů a opatření, tabulky budou barevně odlišeny podle 
předchozího KPSS. 

 
4. Termíny konzultací s PaedDr. M. Pilátem 

PS Menšiny 22. 10. v 14:00 hodin, místo bude upřesněno koordinátorkou 
PS Senioři – 20. 10. v 9:00 hodin, místo bude upřesněno koordinátorkou 
PS OKS – 20. 10. v 13:00 hodin, místo bude upřesněno koordinátorkou 
PS DMR – 27. 10. v 13:00 hodin, bez konzultace (ta již proběhla 13. 10. v 9:00 
hodin), dopracování cílů a opatření, místo bude upřesněno koordinátorkou 
PS OZP – 24. 10. v 8:00, místo se upřesní, bez konzultace (protože ta již proběhla 
13. 10. v 13:00 hodin), dopracování cílů a opatření, místo bude upřesněno 
koordinátorkou 
 

5. Průřezová témata tvorby IV. Komunitního plánu sociálních služeb 
Manažerským týmem bylo dohodnuto, že toto téma bude řešeno na dalším jednání 
MT. Dohodnuto, že každá PS bude mít ve svých cílech začleněn cíl:  
Zachovat síť služeb pro ….(danou pracovní skupinu) v takovém rozsahu, který 
odpovídá zjištěným potřebám a poptávce ze strany uživatelů a zadavatele. 
V opatřeních budou služby popsány dle typologie služeb, nikoliv dle 
organizací, které služby poskytují! 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00hodin, manažeři si do výkazů zapíší navíc 30minut, 
protože minulé jednání bylo delší, než se plánovalo a ve výkazech to nebylo 
zohledněno. 

 

Na základě písemných podkladů Bc. Medkové zapsala Markéta Brziaková 20.10.2014 


