Zápis ze schůzky č.1/2015 pracovní skupiny
„Osoby se zdravotním postižením“
ze dne 27.ledna 2015
Přítomni:

Kaiser Vlastimil, Bc. Kmínková Ivana, Bc. Medková Monika, Menzel Oldřich (zástup za Ing.
Kovářovou Marcelu), Pavlitová Zdena, Tesařová Miluše, Tomanová Zuzana, Toporská
Jaroslava, Turčová Petra (zástup za Bc. Hrabáčkovou Lenku, DiS.), Mgr. Sohrová Pavla,
Mgr. Urbanová Růžena

Nepřítomni:
Omluveni: Bc. Bradová Vendula, Krupa Radek, Bc. Kučerová, Mičulková Irena, Pata Jaroslav,
Pavelková Jana, Sklářová Zuzana, Skulinová Renáta, Ing. Šupina Aleš, Mgr. Vaňková Lena
Hosté: Mgr. Renáta Rychlíková, Petr Sládek
Čas konání: 13.00 – 15:00 hod
Místo konání: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 2, Bruntál
PROGRAM
1. Úvod
2. Představení hosta Mgr. Renáty Rychlíkové jako člena Komise pro sociální oblast, představení
Mgr. Pavly Sohrové, vedoucí oddělení sociálních služeb MÚ Bruntál a představení PS OZP
3. Schválení zápisu ze společné schůzky 1.12.2014
4. Informace o připomínkování KPSS na období 2015 - 2017
5. Informace k revizi KPSS za rok 2014
6. Diskuze
7. Závěr

Ad 1/ Úvod
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením p.
Medková. Proběhlo hlasování o účasti hostů Mgr. Renáty Rychlíkové a Petra Sládka. Všichni přítomní byli
pro. P. Medková navrhla, abychom přesunuli představení hosta Mgr. Renáty Rychlíkové na začátek
schůzky. Návrh byl odsouhlasen.
AD 2/ Představení hosta Mgr. Renáty Rychlíkové jako člena Komise sociální a prevence
kriminality, představení Mgr. Pavly Sohrové, vedoucí oddělení sociálních služeb MÚ
Bruntál a představení PS OZP
Mgr. R. Rychlíková se představila jako členka sociální komise MÚ Bruntál, uvedla, že sociální komise
tvoří mezičlánek mezi KPSS a Radou města. Zástupci do komise byli voleni z řad politických stran a
veřejnosti. Rada města ze 17 kandidátů vybrala 9 členů. Sociální komise má za sebou první ustavující
schůzku, na které se dohodli zabývat se širokou problematikou sociální oblasti, seznámili se s jednacím
řádem a dokumenty pro dotační řízení z rozpočtu města pro sociální oblast mimo registrované služby,
neboť tato komise bude také dotační. Záměrem je seznámit se s poskytovateli sociálních služeb na
území města Bruntálu. Vyzvala přítomné, abychom podávali náměty do komise pro další projednávání.
Sociální komise se bude scházet 1 x měsíčně.
Mgr. P. Sohrová se představila jako vedoucí oddělení sociálních služeb, které převzala od ledna 2015.
Uvedla, že oddělení pracuje na probíhajících projektech a některé další projekty chystá. Nechtěla být
prozatím konkrétnější z toho důvodu, zda zvládnou splnit podmínky podání projektů v daném termínu.
Bc. M. Medková informovala o účelu pracovní skupiny OZP, jejím složení, vizi a cílech PS OZP v KPSS
pro období 2015 – 2017. Vyjádřila potřebu podpory sociální komise při naplňování těchto cílů. Stěžejním
tématem je udržení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, potřeba vytvořit místo
projektového manažera pro sociální oblast. Dalším tématem je podpora zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a následujícím je řešení bezbariérovosti v Bruntále.
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P. Tomanová uvedla možnost při podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením vycházet z
projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP
na volném trhu práce (www.spcsr.cz). Při řešení bezbariérovosti vznesla připomínku, že je potřeba
vycházet z projektů, které již byly realizovány v minulosti a navázat na ně podáváním projektů na výzvy,
které se týkají řešení bezbariérovosti.
AD 3/ Schválení zápisu ze společné schůzky 1.12. 2014
Bc. M. Medková seznámila stručně přítomné se zápisem ze společné schůzky všech pracovních skupin.
Vysvětlila také důvod opožděného poslání zápisu – pozdní doplnění zápisu od p. Medkové, technické
potíže při odesílání e-mailem, chybějící komunikace s koordinátorkou.
Ad 4/ Informace o připomínkování KPSS na období 2015 – 2017
Bc. M. Medková předala informace o připomínkování KPSS na období 2015 – 2017. Připomínkování
proběhlo na internetu v období od 19. - 31. 12. Připomínky se objevili pouze 3 a to formální úpravy
textu. P. Medková vyzvala přítomné členy, aby se k připomínkování vyjádřili, většina byla s KPSS
spokojená, p. Kmínková sledovala pouze naši PS OZP, zda je uvedeno vše tak, jak má být. P. Šupina
zaslal e-mailem připomínku k nevhodnému načasování připomínkování v období vánočních svátků a
termínu vyvěšení na stránkách města, kde došlo k aktualizaci KPSS 29.12. 2014. P. Medková souhlasila
s nesprávným načasováním, oznámila však, že to bylo způsobeno dodržením termínu pro schválení
KPSS pro období 2015 – 2017. Tento byl doporučen dne 20.1. 2015 Radou města Bruntál ke schválení
Zastupitelstvem Města Bruntál. Než bude komunitní plán vydán tiskem měli členové PS OZP zájem o
zaslání e-mailem.
Upřesnění informací Mgr. P. Sohrovou, vedoucí oddělení soc. služeb Města Bruntálu, zástupkyní
zadavatele KPSS: Od 19.12.2014 do 31.12.2014 probíhalo připomínkovací řízení návrhu IV.
Komunitního plánu sociálních služeb na území města Bruntálu 2015 – 2017. Kromě webových
stránek města, šlo tento dokument nalézt také v písemné podobě na Městském úřadě Bruntál, oddělení
sociálních služeb a v Městském informačním centru Bruntál.
Ad 5/ Informace k revizi KPSS za rok 2014
Bc. M. Medková při prezentaci tabulek slovního a finančního hodnocení upozornila na chyby při
vyplňování těchto tabulek. Vysvětlila způsob hodnocení stavu, hodnocení aktivit vztahující se k danému
opatření. Je možno použít textu z hodnocení z let 2012 a 2013, kde budou pouze aktualizované údaje
pro rok 2014. Forma textu by měla zůstat stejná. Pokud došlo k nějakým podstatným změnám lze je
také uvést. Musí být však relevantní k danému opatření. U finančních tabulek je potřeba postupovat v
posledních dvou sloupcích podle legendy, tzn. uvádět číslo u míry plnění a písmeno u stavu.
Ad 6/Diskuze
P. Urbanová nás informovala o akci Univerzity třetího věku „Klobouková majáles“, která je primárně
určena pro mládež, uvítali by však také účast široké veřejnosti. Vznesla dotaz, zda by se jí chtěli
zúčastnit také členové PS OZP a zapojit se do přípravných schůzek. Návrh byl přijat pozitivně, jednotliví
se zapojí dle svých možností. Informace k této akci budou předávány e-mailovou cestou prostřednictvím
p. Medkové a na schůzkách p. Urbanovou.
P. Tomanová navrhla nechat zapsat největší účast lidí s kloboukem na jednom místě do knihy rekordů.
P. Kmínková za Ranou péči MATANA informovala o fungování rodičovské skupinky pro rodiče s dětmi s
autismem a PAS. Skupinka se schází střídavě v Krnově a v Bruntále a slouží ke sdílení se, předávání si
informací a zkušeností s výchovou dětí s autismem a PAS.
P. Pavlitová uvedla, že SONS pokračuje nadále ve svých aktivitách. Vznesla dotaz ohledně výměny
průkazů osob se zdravotním postižením. Odpověď dostala od členů - Průkazy se vyměňují od dubna do
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prosince 2015 na základě výzvy. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách MPSV a na
informačním portále Helpnet.
P. Kaiser za SOZdP uvedl, že na začátku roku je čeká členská schůze a plánování činností pro rok 2015.
P. Tomanová za Fosanimu sdělila že v jejich činnosti pokračuje svépomocná skupina pečujících osob,
kde mají možnost setkání, sdílení a také přednáškové činnosti o problematice osob s psychickým
onemocněním.
P. Turčová za RÚT nás informovala o úspěšném projektu „Stigma nikomu nesluší“, který probíhal v
uplynulém roce a záměru navázat na něj také v roce 2015.
P. Šupina za CZP Moravskoslezského kraje poslal informace e-mailem o volné kapacitě ve službě osobní
asistence a navýšení pracovníků o 0,5 úvazku na pozici pomocný administrativní pracovník a osobní
asistent. Náklady na toto místo jsou hrazeny z ESF.
Volná diskuze proběhla na téma rozhovoru prezidenta M. Zemana o integraci dětí se zdravotním
postižením do škol.
Ad 7/Závěr
Závěrem vyplynuly následující úkoly:
 P. Medková rozešle e-mailem znění schváleného IV. KPSS na období 2015 – 2017,
 členové mají posílat vyplněné tabulky revize KPSS za rok 2014 průběžně p. Medkové, abychom
mohli případně doladit nesrovnalosti, poslední termín odeslání je 9.2. 2015,
 p. Medková rozešle e-mailem informace z portálu Helpnet o výměně průkazů.
Stanovili jsme předběžný termín další schůzky na 24.2. v 13:00 hodin. Místo bude upřesněno.

Zápis provedla: Bc. Medková Monika

V Bruntále dne 28.ledna 2015
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