
 

                         

Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU 
č. 6/2015 

DATUM KONÁNÍ:  24.3.2015  

ČAS KONÁNÍ:  7:00 – 9:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č.116 
PŘÍTOMNI:        M. Brziaková, Bc. J.Šíblová, V. Štěpaníková, R. Zlámalová,   Mgr. P. Sohrová,                   

                          Mgr.Bc. I. Májková, Bc. V. Bradová 
OMLUVENI:       Bc. M. Sokolová, Bc. M. Medková          

 
PROGRAM: 

1. Metodika monitoringu a evaluace KPSS 

2. Závěr 
 

Ad 1/ 
Mgr. Bc. I. Májková sdělila informace ke spolupráci Města Bruntálu s Agenturou pro sociální 

začleňování (ASZ) v rámci tzv. Koordinovaném přístupu k problematice sociálně vyloučených lokalit 

(KPSVL). Konečné schválení spolupráce formou přijetí Memoranda o spolupráci je na Zastupitelstvu 
města dne 14.4.  V rámci KPSVL bude v pracovních skupinách zaměřených tématicky na oblasti (viz. 

níže) zpracován Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ). Je možnost, aby tyto pracovní skupiny 
nebyly ustanovovány samostatně, ale staly se součástí pracovních skupin KPSS  např. podle tohoto 

návrhu:  
- Zaměstnanost – PS Etnické menšiny 

- Vzdělávání – PS Děti, mládež a rodina 

- Bydlení – PS Osoby v krizových situacích 
- Sociální situace – Manažerský tým 

- Bezpečnost – PS Osoby v krizových situacích - tým pro úkol – prevence kriminality 
- Drogová problematika - PS Osoby v krizových situacích – tým pro úkol – Plán protidrogové 

prevence 

 
Při tvorbě SPSZ budeme využívat strategické materiály města, kde již máme zjištěny potřeby a 

nezjištěné doplníme v součinnosti se subjekty působícími v dané problematice (např. Úřad práce apod.) 
Podrobné informace je možno najít na web stránkách ASZ, v záložce Koordinovaný přístup 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam.  
Práce na SPSZ a projektových fiších, které uplatníme ve vyhlášených výzvách,  budou trvat v podstatě 

po celý rok 2015, SPSZ musí schválit Zastupitelstvo města. Výsledkem by měly být úspěšné projekty na 

základě  kterých bude město a další příjemci dotací (např. poskytovatelé sociálních služeb) čerpat 
dotace na zajištění cílů stanovených v SPSZ a tím i v KPSS z OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj  

vdělávání a IROP. Za ASZ bude městu poskytovat součinnost lokální konzultant. 
 

Paní Rozálie Zlámalová – projektový manažer - z výše uvedených důvodů je stálých hostem všech 

jednání PS KPSS. 
 

Sdělení koordinátorky: 
Komise sociální a prevence kriminality dne 18. března 2015 - v kontextu s Komunitním plánem 

sociálních služeb na území města Bruntál 2015 – 2017 představeno, prostřednictvím manažerů, těchto 

pracovních skupin KPSS:  
o Děti, mládež a rodina;  

o Osoby v krizových situacích;  

o Etnické menšiny.  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam


 

                         

Členové komise velmi pozitivně kvitovali vstupy jednotlivých manažerů. Zodpovězeny dotazy, navázána 

potřebná spolupráce. 

 

V průběhu jednání MT byla realizována úprava a kompletace Metodik monitoringu a evaluace 

KPSS, včetně příloh. 

 

Ad 2/ 

Úkoly:  

Metodika monitorovacích návštěv – připraví M.Brziaková do další schůzky MT, která proběhne 
v dubnu 2015, termín bude upřesněn pozvánkou. 

Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 - manažeři PS zkompletované poslat 

koordinátorce KPSS – do 31.3.2015. 

 

 
Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, 24.3.2015 

 


