Zápis ze společného jednání všech pracovních
skupin
realizované v rámci projektu
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008
DATUM KONÁNÍ:
1.12.2014
ČAS KONÁNÍ:
9:00 – 10:30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
Městské divadlo Bruntál, Partyzánská 275/55, Bruntál 792 01
PŘÍTOMNI:
M.Brziaková, Bc.L. Ďuricová, R.Hota, Bc.K.Hymonová, D.Šťuková, Mgr. J.Franková,
Mgr. D.Motyčková, Bc. M.Molnár, Z.Pavlitová, A.Staňková, Bc.J.Šíblová, Ing.A.Šupina, Mgr.B. Vojtíšková,
J.Tesař, M.Tesařová, Bc.V.Štěpaníková, I.Zgibor, R.Zlámalová, R.Skulinová, J.Holčapek (zástup), Bc.
P.Kučerová, Bc.M.Medková, Bc.J.Toporská, B.Gavendová, Mgr. P.Sohrová, Bc.V. Bradová,
Mgr. Bc.I. Májková
OMLUVENI: Bc.M.Juřenová, J.Pavelková, Š.Františová, R.Wnenková
PROGRAM:
1.
Informace odborného garanta
2.
Informace koordinátora
3.
Informace manažerů jednotlivých PS
4.
Diskuze
5.
Závěr
Ad 1/
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Koordinátorka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Informace odborného garanta KPSS:
Mgr. Bc. Ivana Májková poděkovala všem, kteří se účastnili intenzivní práce na změnách v KPSS,
vyhodnocení III. KPSS a tvorby IV. KPSS na léta 2015-2017. Stručně zrekapitulovala zmíněné změny a
nastínila očekávané aktivity od roku 2015.
Ad 2/ Informace koordinátorky Bc. Venduly Bradové:
Kde nyní v KPSS jsme – stručné shrnutí:
 Stanoveno poslání, cíle, principy, …zjišťování funkčnosti nastaveného → průběžná aktualizace a
revize( dle principu KPSS)
 Změna koordinátora.
 Fungující jednání jednotlivých PS i manažerského týmu (sdílení informací, podpora vzájemné
spolupráce).
 Odborný grant KPSS (vedoucí odboru soc.věcí) – aktivní účast na většině jednáních PS, všech
jednáních M.T.
 Úspěšná realizace Veletrhu sociálních služeb města Bruntál.
 Finalizace tvorby IV.KPSS města Bruntálu 2015- 2017 tak, aby byl v souladu s doporučenou
strukturou KP MSK
 Významná podpora politického garanta KPSS (místostarosta Města Bruntál).

 Noví členové (hosté) v PS z řad veřejnosti, poskytovatelů soc. služeb i dalších org./insitutcí =
zástupce Policie ČR, ÚP.
 Vydávání informačních Bulletinů podávajících sdělení o KPSS, poskytovatelích, zadavateli.
 Dotisk Katalogu sociálních služeb.
 Aktuální informace na webu města Bruntál v sekci KPSS.
 Tvorba Elektronického katalogu sociálních služeb.
Co nás v KPSS čeká v roce 2015 – stručný výhled:
 Schválení ZM Bruntál nového IV. Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu 2015 –
2017.
 Zadavatel KPSS – postupné vymezení sítě sociálních služeb.
 Jednotlivé PS - Plnění opatření a aktivit dle stanovených priorit, včetně průběžného hodnocení
naplňování indikátorů.
 Aktualizace a revize Základní listiny KPSS, Organizačního a jednacího řádu PS i MT KPSS,
Přihlášky do KPSS.
 Tvorba metodiky sledování evaluace procesu SPRSS.
 Vytvoření metodiky aktualizace IV. Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu 2015 –
2017.
 Zadavatel KPSS – vytvoření komise pro sociální oblast, včetně vymezení jejích kompetencí.
 Vytváření týmů pro úkol řešící nejrůznější soc. problematiku.
 Informační strategie a zapojování veřejnosti → Veletrh sociálních služeb města Bruntál.
→ Vydávání informačních Bulletinů.
→Spuštění Elektronického katalogu sociálních služeb.
→ Kulaté stoly se zástupci ÚP, Policie ČR.
→ Spolupráce s médii – TV, rádio, STA.
Další informace koordinátorky: Podrobné informace o setkání poskytovatelů soc.služeb se
zastupiteli v Malé Morávce dne 10.12.2014. Rozdán časový harmonogram výše uvedeného.
Informace a distribuce Bulletinu č.4 reprezentujícího PS Senioři.
Ad 3/ Informace manažerů jednotlivých PS:
Informace manažerky Bc. Miluše Sokolové za PS Osoby v krizových situacích:
Pracovní skupina se zabývá problematikou osob, které se ocitly v krizové situaci v důsledku ohrožení
ztrátou bydlení, ztráty přístřeší, závislosti, zadluženosti, násilí, týrání a zneužívání či trestné činnosti
spáchané na oběti. Naším cílem je mapování potřeb cílové skupiny, plánování a realizace konkrétní
pomoci.
Pracovní skupina se schází přibližně jedenkrát za 1,5 měsíce. V současnosti dokončila plán aktivit na
období 2015-2017, který á tyto priority:
1. Řešení problémů plynoucích ze závislostí na návykových látkách a hracích automatech a jejich
předcházení
2. Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
3. Řešení problematiky bydlení a ubytování
4. Zachování a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby v krizových situacích
5. Řešení zadluženosti domácností a jednotlivců a podpora finanční gramotnosti

Informace manažerky Bc. Jarmily Šíblové za PS Senioři:
Pracovní skupina Senioři se zaměřuje především na zkvalitnění života seniorů, kteří se z důvodu věku či
jiného zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Cílem je zajistit dostatečné množství odborných sociálních služeb pro seniory.
Členové pracovní skupiny jsou poskytovatelé registrovaných sociálních služeb v Bruntále poskytujících
pobytové, terénní nebo ambulantní služby, ale také organizace poskytující návazné služby a zástupci
z řad veřejnosti.
V roce 2014 proběhlo celkem 10 pracovních jednání, členům PS bylo uloženo celkem 11 pracovních
úkolů, které byly postupně naplňovány.
Hlavními body jednání PS bylo: zhodnocení III.KPSS za období 2012-2014, příprava a vyhodnocení
ankety občanů města zaměřené na jejich potřeby. Stanovení vize PS ,
Příprava IV KPSS na období 2015 -2017, příprava informačního bulletinu č. 4, proškolení členů PS
metodikem KPSS.
Vize PS:
 Senioři města jsou aktivní
 Senioři mají možnost žít kvalitní život ve svém rodinném prostředí nebo v dostupných bytech
města Bruntál
 Senioři mají dostatek finančních prostředků na nákup sociálních služeb
 Veřejnost je dostatečně informována o poskytovatelích soc. službách a jejich aktivitách
Priority:
 Zachování sítě pobytových služeb pro seniory
 Zachování a rozvoj sítě terénních služeb
 Zachování sítě ambulantních služeb a vznik denního stacionáře pro seniory
 Zachování sítě návazných služeb
 Podpora a zlepšení informovanosti seniorů
 Změna pravidel, kterými se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku města
Poděkování za spolupráci pracovníkům Města Bruntál, odboru sociálních věcí.
Poděkování členům pracovní skupiny a manažerům ostatních pracovních skupin.
Informace manažerky Bc. Moniky Medkové za PS Osoby se zdravotním postižením:
PS OZP je skupina lidí, kteří svůj volný čas věnují podpoře lidem se zdravotním postižením. Schází se
pravidelně 1xměsíčně v rámci Komunitního plánování v našem městě. Jsou to lidé, kteří v sociálních
službách pracují jako profesionálové, dobrovolníci anebo sami tyto služby využívají. Představení
jednotlivých členů pracovní skupiny.
Představení vize PS OZP:
 Město Bruntál je přístupné pro osoby se zdravotním postižením.
 Existuje denní centrum pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním
s odděleným programem.
 Dostupná psychiatrická péče, která pokryje potřeby občanů ve městě Bruntál a jeho spádové
oblasti.
 Osoby se zdravotním postižením mají dostatek pracovních příležitostí.
 Město Bruntál aktivně podporuje vznik sociálního podnikání. Veřejné budovy jsou bezbariérové.
Představení jednotlivých cílů PS OZP pro další období KPSS 2015-2017:
1. Zachovat síť služeb pro osoby se zdravotním postižením v takovém rozsahu, který odpovídá
zjištěným potřebám a poptávce ze strany uživatelů a zadavatele.
2. Zvýšení zájmu zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
3. Mapování bariér ve městě Bruntál.
Poděkování všem, kteří se aktivně účastní na komunitním plánování v našem městě.

Informace manažerky Věry Štěpaníkové za PS Etnické menšiny:
Pracovní skupina se zabývá problematikou etnických menšin, jejichž příslušníci jsou ohroženi sociálním
vyloučením. Své priority zaměřuje na oblast Romského etnika, přičemž mezi hlavní problémy této
skupiny obyvatel patří zejména nezaměstnanost, problémy s bydlením, nedostatečná míra vzdělání a
zadluženost. Schází se pravidelně jako pracovní skupina Etnické menšiny a je součástí komunitního
plánování v našem městě. Lidé z této pracovní skupiny pracují v sociálních službách jako profesionálové,
anebo sami tyto služby využívají.
V roce 2014 se členové sešli na 9 jednáních pracovní skupiny. Hlavní činnosti pracovní skupiny v roce
2014:
 Revize III. Komunitního plánu (plnění jednotlivých cílů a opatření)
 Informační bulletin
 Příprava a tvorba nového Komunitního plánu
Vize PS:
 Ve městě nejsou sociálně vyloučené lokality
 Většina romské mládeže má ukončeno základní vzdělání a pokračuje ve studiu
 Díky předškolnímu vzdělávání většina romských dětí nemá problémy při nástupu do ZŠ
 Ve městě funguje sociální bydlení
 V místě bývalých kasáren je vybudované zázemí pro aktivní trávení volného času
Vize byla přeformulována:
 Bruntál je dobrým městem k životu pro všechny
Priority PS v rámci nového KPSS:
 Podpora v oblasti vzdělání
 Podpora v oblasti zaměstnanosti
 Podpora v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti
Poděkování všem členům PS a pracovníkům Města Bruntál, odboru sociálních věcí za spolupráci a
podporu.

Informace manažerky Markéty Brziakové za PS Děti, mládež a rodina:
Manažerka PS DMR presentovala přítomným:
- Projekt „Efektivní plánování KPSS“ a s tím související činnost manažerského týmu
- Profil pracovní skupiny Děti, mládež a rodina (dále DMR):
 Pracovní skupina Děti, mládež a rodina je skupina lidí, zaměřující se na zkvalitnění života dětí,
mládeže a rodin, které se z nejrůznějších příčin ocitli v nepříznivé životní situaci. Může se
například jednat o nezaměstnanost, zadluženost, ztrátu bydlení, manželskou či partnerskou
krizi, výchovné či vzdělávací problémy dětí, rizikové chování dětí a mládeže apod.
 Cílem pracovní skupiny je podpořit spolupráci, rozvoj či vznik odborných sociálních služeb pro
děti, mládež a rodiny, ale také pro ně zajistit doplňkovou nabídku dostupných služeb v oblasti
preventivních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.
 Členové pracovní skupiny jsou poskytovatelé sociálních služeb pobytových, terénních nebo
ambulantních, ale jsou to také organizace, které poskytují návazné služby dětem, mládeži a
rodinám v oblasti vzdělávání, prevence, volného času, kultury a sportu.
- Členy a Vizi PS DMR.
- Priority a cíle PS DMR:
 Podpora systému služeb v oblasti péče o rodinu



Zachovat síť služeb pro rodiny, děti a mládež v takovém rozsahu, který odpovídá zjištěným
potřebám a poptávce ze strany uživatelů a zadavatele.



Zefektivnit práci sociálních služeb určených pro rodiny, děti a mládež



Podpora preventivních aktivit



Podpora aktivit v oblasti rizikového chování



Podpora aktivit v oblasti péče o rodinu

Ad 4/Diskuze:
Paní Z. Pavlitová – konkrétní dotaz k sociální situaci osoby – zástupci jednotlivých služeb vyjádřili, kterak
při podskytnutí podpory této osobě postupovali.
Mgr. J. Hančilová – na setkání v Malé Morávce vidí jako vhodné odprezentovat všechnu činnost, aktivity
a výstupy, které v rámci KPSS proběhla/hají, ať jsou s touto činností seznámeni i zastupitelé.
Mgr. J. Franková – poděkování Městu Bruntál, odboru soc. věcí, KPSS, členům PS za aktivní činnost
v KPSS, výbornou spolupráci.
Ad 5/ Závěr:
Poděkování vedoucí odboru soc. věcí, odborného garanta KPSS, Mgr. Bc. Ivany Májkové za aktivní
činnost v KPSS všem manažerům, členům PS, koordinátorce.
Úkoly:
Do 5.12.2014 zaslat koordinátorce prezentace soc. služeb v Malé Morávce.
Zapsal/a: Bc. V. Bradová - 1. 12. 2014; manažeři PS

