Zápis ze schůzky č.2/2015 pracovní skupiny
„Osoby se zdravotním postižením“
ze dne 24.února 2015
Přítomni:

Kaiser Vlastimil, Bc. Kmínková Ivana, Bc. Kučerová Petra, Bc. Medková Monika,
Menzel Oldřich (zástup za Ing. Kovářovou Marcelu), Mičulková Irena, Pavlitová
Zdena, Skulinová Renáta, Mgr. Sohrová Pavla (zástup za Bc. Bradovou
Vendulu), Ing. Šupina Aleš, Tesařová Miluše, Tomanová Zuzana, Turčová
Petra
Nepřítomni: Krupa Radek, Sklářová Zuzana, Toporská Jaroslava,
Omluveni: Pata Jaroslav, Pavelková Jana, Mgr. Urbanová Růžena, Mgr. Vaňková Lena
Hosté:
Buksová Marcela
Čas konání: 13.00 – 15:00 hod
Místo konání: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, Husova 2, Bruntál
PROGRAM
1. Úvod, představení hosta p. Buksové Marcely, hlasování o účasti hosta
2. Schválení zápisu č.1 z 27.1. 2015
3. Kompletace vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1/ Úvod
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním
postižením p. Medková. P%. Skulinová představila hosta p. Buksovou, která jí bude zastupovat
v případě její nepřítomnosti. Proběhlo hlasování o účasti hosta p. Buksové Marcely. Všichni
přítomní byli pro.
AD 2/ Schválení zápisu č.1 z 27.1. 2015
P. Medková přečetla ve stručnosti zápis z minulého jednání, nikdo neměl připomínky, všichni
dotázaní zápis obdrželi.
AD 3/ Kompletace vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014
Při prezentaci slovního vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 všichni přítomní
členové kontrolovali správnost vyhotovení, opravili jsme drobné chyby. Tabulky finančního
vyhodnocení ještě nebyly kompletní, z důvodu zdržení vyúčtování členů z řad zástupců
Slezské diakonie.
Ad 4/ Diskuze
P. Mičulková nás informovala o schůzce k pořádání Kloboukového majálesu ve spolupráci se
ZŠ a SŠ v Bruntále. Centrum Pohoda se zúčastní výroby klobouků, ZŠ zajistí vystoupení, SŠ
zajistí sportovní aktivity, dále se plánuje přímo na místě ukázková výroba klobouků a pro
veřejnost možnost výroby papírových klobouků. Akce proběhne 15.5. od 15:00 hodin na
náměstí v Bruntále. V případě nepříznivého počasí se bude konat ve sportovní hale v Bruntále.
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P. Sohrová nás informovala o změně týkající se dotací poskytovanými MÚ Bruntál. Vzhledem k
úpravě zákona je nutné zabývat se opětovně vyhlášením dotací. V současné době má sociální
odbor připraven tři varianty vypořádání se s touto situací. Konečné rozhodnutí padne po
poradě s právníkem MÚ Bruntál tak, aby vše bylo v souladu se zákonem.
Další informace se týkala Euroklíčů v Bruntále. Oficiální místa jsou v kině Centrum a na MÚ
Bruntál. Informace o eurkolíčích proběhne v regionálním tisku Náš Domov.
Další informace se týkala osobních alarmů pro seniory, které mohou pomoci pokud se senior
dostane do situace ohrožení zdraví či života. Osobní alarm upozorní svým zvukem na to, že se
něco děje a lidé tak mohou přiměřeně reagovat a přivolat potřebnou pomoc. Tato nabídka
osobních alarmů je bezplatná a informace o tom budou opět zveřejněny v regionálním tisku
Náš Domov.
P. Pavlitová vznesla dotaz na výměnu průkazů pro osoby se zdravotním postižením.
p.Kučerová poskytla informace ohledně výměny. Osoby se zdravotním postižením byly vyzvány
dopisem, kde se uvádí termín výměny od 1.1. 2015 do 31.12. 2015. Realizace výměny však
bude probíhat od 1.4. 2015 do 31.12. 2015. Výměna bude probíhat na ÚP v Bruntále. Po
výměně průkazů osob se zdravotním postižením bude nutno vyměnit také parkovací průkazy,
která bude probíhat na MÚ Bruntál.
Volná diskuze proběhla na téma dopady změn v dotacích poskytovanými MÚ Bruntál.
Ad 7/Závěr
Závěrem vyplynuly následující úkoly:
 členové z řad Slezské diakonie pošlou po uzávěrce doplněné finanční tabulky.
Další schůzka bude pravděpodobně stanovena až v dubnu.

Zápis provedla: Bc. Medková Monika

V Bruntále dne 25.února 2015

(zápis autentický - bez korektur provedených koordinátorem KPSS)
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