Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
dne 29.9.2014
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, Mgr. Ivana Májková, Bc. Vendula Bradová
Místo konání: Městský úřad Bruntál, místnost č. 344
Čas:
13:30 - 15:30 hod.
PROGRAM
1. Situace v jednotlivých PS (prosím manažerky, aby si připravili krátký vstup ohledně
realizace tvorby IV. Plánu – v jaké fázi realizace se Vaše PS nachází, jaké témata vyvstali jako společné)
2. Průřezové (společné) priority v rámci KPSS
3. Tvorba SPRSS – jak jsme na tom s průběžnou realizací obsahové části
4. Tvorba metodických dokumentů – sledování a evaluace procesu SPRSS + aktualizace plánu – (M. Brziaková připraví návrh struktury metodického dokumentu na základě shrnutí informací ze vzdělávacích aktivit a na základě doporučení lektorky Š. Hlisnikovské)
Jednání neprobíhalo plně v souladu se stanoveným programem:
Ad 1) + Ad 2)
Specifické priority za každou PS byly na jednáních PS zpracovávány. Nyní ve spolupráci
manažerů a členů PS probíhá dopracovávání aktivit → zodpovědné osoby/org.
Manažerský tým se dohodl na společných/průřezových prioritách všech PS:
 Oblast sociálního a prostupného bydlení (opatření od PS OKS, Etnické menšiny)
 Oblast podporovaného zaměstnávání (opatření od PS OZP, Etnické menšiny)
 Síťování soc. služeb, oblast financování soc. služeb (MěÚ Bruntál)
Ad 3)
Manažerský tým se dohodl na níže uvedeném postupu záznamu Vizí, priorit, Opatření, Aktivit,
Indikátorů, Doby trvání aktivity, Finančních zdrojů/částky a Zodpovědné osoby s tím, že každá
priorita bude za každou PS rozpracovaná zvlášť.
Priorita 1
↓
Cíl 1
↓
Opatření 1.1
↓
Aktivita 1.1.1
↓
Indikátory 1.1.1
↓

Doba trvání aktivity 1.1.1
↓
Finanční zdroje/částka (als. Předpokládané fin.náklady a zdroje fin./rok) 1.1.1
↓
Zodpovědná osoba ( als. Realizátoři a spolupracující org./subjekty) 1.1.1
Koordinátorka V. Bradová dle poznatků metodika PaedDr.M.Piláta v souladu
s doporučením MSK v zastoupení lektorky Mgr. Š.Hlisnikovské vytvořila přehlednou tabulku
sloužící pro další použití manažery PS, kteří doplní na základě informací získaných od členů PS;
manažeři vyplněné všemi požadovanými údaji zašlou nejpozději do 15.10.2014
koordinátorce KPSS ke zpracování do nového střednědobého KP na roky 2015 – 2017 tak,
aby bylo odborem soc. věcí předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstvu/radě města
Bruntál ke schválení.

Priorita 1
Cíl
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Indikátory 1.1.1
Doba trvání aktivity 1.1.1
Finanční zdroje/částka (als. Předpokládané fin.náklady a zdroje fin./rok) 1.1.1
Zodpovědná osoba ( als. Realizátoři a spolupracující org./subjekty) 1.1.1

Úkoly:
Na základě sesbíraných informací od členů PS zašlou manažeři PS výše zmíněnou tabulku
koordinátorce KPSS nejpozději 15.10.2014. Tato tabulka je pro snadnější zapisování rovněž
samostatnou přílohou tohoto zápisu MT.
Další schůzka manažerského týmu 15. 10.2014, kancelář odborného garanta KPSS
Zapsala dne 30.9.2014 , Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS

