Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
dne 18.8.2014

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, Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Monika
Medková, Věra Štěpaníková, Bc. Michaela Hermanová, Bc. Vendula Bradová
Host: PaeDr. Miroslav Pilát, Bc. Veronika Žáková
Omluvena: Mgr. Ivana Májková
Místo konání: Městský úřad Bruntál, místnost č. 344
Čas:
9:00 - 11:00 hod.
Program jednání:
1) Vyhodnocení ankety potřeb občanů města Bruntál
2) Jiné
Ad 1)
Anketa obsahovala 11 otázek, byla distribuovaná pomocí členů KPSS, dále byla zveřejněna na
webových stránkách města, v místním tisku Náš domov a v městském informačním centru.
Vrátilo se 330 vyplněných anket. Celkem v rámci ankety bylo získáno 3843 odpovědí.
Zhotovitelka vyhodnocení anket potřeb občanů města Bruntál podrobně rozebrala odpovědi
respondentů po jednotlivých mapovaných celcích.
Tým manažerů se shodl, že z těchto odpovědí na jednotlivých pracovních skupinách stanoví
priority, které budou zhotovitelkou anket specifikovány o kódované odpovědi respondentů.
Tyto priorizované potřeby občanů města Bruntál budou spolu s výsledky dynamické části
swot analýzy (a dalšími podkladovými materiály) stěžejními tématy řešenými ve
IV. Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntálu.
Ad 2)
Koordinátorka komunitního plánování informovala o fázi přípravy X. Veletrhu sociálních
služeb, který se koná 6. září 2014 od 9 do 14 hod. ve Společenském domě v Bruntále
a předložila program jednotlivým manažerům k připomínkování.
Koordinátorka rozdala manažerům k distribuci druhé vydání informačního Bulletinu, který
byl zaměřen na problematiku PS Osoby se zdravotním postižením. Informovala o fázi
realizace třetího vydání Bulletinu, který informuje o problematice Etnických menšin.
Úkol: Členy PS na jednáních seznámit s výsledky ankety a dalšími podkladovými materiály
s cílem stanovení si priorit, které budou za jednotlivé PS řešeny v připravovaném KP.
Další schůzka manažerského týmu 28. 8.2014, 14h – 16h, MěÚ Bruntál, místnost
č. 344

Zapsala dne 22.8.2014 , Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS

