
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Děti, mládež a rodina 

č. 01/2015 
realizované v rámci projektu  

„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“  
reg. Č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 

 

DATUM KONÁNÍ:  26. 02. 2015 
ČAS KONÁNÍ:  9:00 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, místnost č. 142, budova B  

PŘÍTOMNI: Markéta Brziaková, Ivana Bittmanová, Dana Šťuková, Mgr. Šárka Františová, Bc. Leona 

Ďuricová, Mgr. Martina Božková, Mgr. Jana Franková 

OMLUVENI: Bc. Vendula Bradová, Dagmar Němcová, Mgr. Stanislav Toman, Bc. Kateřina Hymonová  
PROGRAM: 

 Informace od členů PS 

 Hodnocení KPSS 2014 

 Plán činností na 2015 s ohledem na stanovené cíle a opatření v rámci IV. KPSS 

 Informace z Manažerského týmu 

 
Informace od členů PS 

Mgr. Jana Franková – Středisko volného času 
 SVČ se loni na podzim stěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor II. ZŠ (PETRIN) na ulici 

Školní 2. Bylo to velice náročné, proto se nemohli zúčastňovat plánovaných schůzek PS. 

Momentálně se SVČ potýká z nedostatkem personálu, 2 pracovníci jsou v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti a Moravskoslezský kraj chce ještě snížit pracovní úvazky o 1,0 úvazku.  
 

Šťuková Dana – FOD a AMT centrum 
 V Dubnu proběhne stěhování kanceláře pobočky na ulici Partyzánská 7., provoz služby je 

zajištěn dle registračních podmínek. V souvislosti se stěhováním kanceláře proběhne Den 

otevřených dveří, o akci budou informovat. 

 
Ivana Bittmanová – Help – in, o.p.s. 

 Služba běží dle registračních podmínek, odchod pracovnice Mgr. Lenky Čajanové, službu 

zajišťuje nová kolegyně Mgr. Chudobová 
 

Mgr. Šárka Františová – Manželská poradna 
 Proběhne příprava žadatelů o pěstounskou péči, přibývá žádostí o pěstounskou péči. Evidujeme 

první pěstouny na přechodnou dobu z lokality Oborná. 

 

Mgr. Martina Božková – MěÚ Bruntál, oddělení SPOD 
 K 31. 12. 2014 eviduje SPOD 1 300 spisů, v současnosti na oddělení pracuje 11 sociálních 

pracovnic, z toho 4 jsou zaměstnány díky projektu, který však končí k 30. 6. 2015 a zatím není 

jasné, zda budou peníze na to, aby mohli pokračovat dále. Pro SPOD by to znamenalo 
obrovskou ztrátu, protože dlouhodobě vykazuje nadprůměrný počet spisů. Průměr by měl být 

cca 40 spisů na 1 pracovnici.  

 
Bc. Ďuricová Leona - MěÚ Bruntál, oddělení sociálních služeb 

 Probíhá zkušební provoz interaktivního katalogu sociálních služeb, který je na stránkách města 

Bruntál http://socialnisluzby.mubruntal.cz/ . Kontaktní osobou pro aktualizaci či doplnění údajů 

http://socialnisluzby.mubruntal.cz/


 

                         

je koordinátorka komunitního plánování, Bc. Vendula Bradová. Není však v jejich silách, aby 
kontrolovala správnost či aktuálnost údajů, proto zodpovědnost za údaje obsažené 

v interaktivním katalogu nesou jednotliví poskytovatelé služeb, registrovaných                    

i návazných!  Pokud dojde k jakýmkoli změnám, je nutné je co nejdříve hlásit Bc. Bradové, 
aby byl katalog stále aktuální a pro občany užitečný.  

 
Markéta Brziaková – PVC OH 5P 

 V prosinci 2014 proběhla úspěšně certifikace programů všeobecné primární prevence, které 

realizuje OPEN HOUSE o.p.s. v rámci preventivně vzdělávacího centra PVC OH 5P.  
 

 

Hodnocení KPSS 2014 
 Hodnocení prozatím nedodali OPEN HOUSE, LIGA, SVČ a Tuláci. Termín pro dodání je 

nejpozději do 7. 3. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivity a opatření, která jsou 

totožná jako v roce 2012, 2013, je možné se inspirovat textem z hodnocení za toto období. 
Pokud probíhali aktivity nové, tak text o toto doplnit. Kompletaci hodnocení provede manažerka 

PS, Markéta Brziaková.  
 
Plán činností na 2015 s ohledem na stanovené cíle a opatření v rámci IV. KPSS  

 

Název opatření: 2.2. Průběžně zjišťovat, vyhodnocovat a 
reagovat na zjištěné potřeby uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů pro cílovou 
skupinu děti, mládež a rodina 

 

 Vypracovat metodiku pro pravidelné zjišťování potřeb uživatele. 

Kdo: všichni členové PS 

Co: PS věnovaná přípravě metodického dokumentu pro zjišťování potřeb uživatelů 

Jak: členové PS si připraví výtah z interních metodik, věnovaným zjišťování potřeb uživatelů, které 

budou sloužit jako podklady pro vznik metodiky v rámci KPSS 

Kdy: 24. 3. 2015 

 

Název opatření: 2.1. Zavedení inovativních postupů a aktivit pro cílovou 
skupinu 

 

 Zavedení metody případových konferencí mezi poskytovatele sociálních služeb a 

pověřených osob SPOD. 

Kdo: Mgr. Martina Božková  
Co: příprava podkladů a presentace k tématu  

Kdy: Červen 2015 proběhne metodická PS zaměřená na plnění aktivity zavedení metody případových 

konferencí mezi poskytovatele sociálních služeb a pověřených osob SPOD. Termín bude upřesněn na 
skupině v dubnu.  

 

 Pořádání mezioborových konferencí se zaměřením na cílovou skupinu děti, mládež a 

rodinu. 

Kdo: Markéta Brziaková  
Co: PS věnovaná přípravě mezioborové konference (co, jak, kdy, pro koho, kdo…) 

Kdy: Duben 2015. termín bude upřesněn na skupině v Březnu. 
 



 

                         

 Zjišťování inovativních postupů v oblasti sociálních služeb pro cílovou skupinu. 

Kdo: všichni členové PS  

Co: návrh inovativních postupů 

Kdy: průběžně, do konce roku 2015 v rámci plánovaných schůzek PS DMR 

Název opatření: 2.1. Vzdělávání a podpora rodičů v oblasti rodičovských 

kompetencí 
 

 

 Kampaň „Staň se dobrovolníkem“ (oslovení veřejnosti, škol s nabídkou 

dobrovolnictví) 

Kdo: všichni členové PS 

Co: PS věnovaná přípravě kampaně „Staň se dobrovolníkem“ 

Kdy: Květen 2015, termín bude upřesněn na skupině v Dubnu 

Název opatření: 2.1. Podpora krizového bydlení pro rodinu  

 
Do 30. 9. 2015 bude probíhat sběr dat za účelem zjištění potřebnosti krizového bydlení na území města 

Bruntál pro cílovou skupinu děti, mládež rodina  

Kdo: všichni členové PS DMR + ostatní členové (osloví a zajistí M. Brziaková) 
Termín:  

 do 30. 9. 2015 včetně zjišťování potřebnosti,  

 Říjen 2015 schůzka se zástupcem města Krnov za účelem výměny informací, inspirace 

Co: Potřeba krizového bydlení. Účelem zařízení krizového bydlení je poskytnout okamžitou pomoc ve 
chvíli bytové nouze, tzn. lidem, kterým hrozí okamžité vystěhování ze stávajícího bydlení/nebo jsou 

vystěhovaní/případně se jich dotkla živelná pohroma (vyhoření, povodeň atp.) a nemohou využít 

stávající zařízení poskytující krizové bydlení jako např. azylové domy, noclehárny, ubytovny. Týká se 
zejména případů, kdy by muselo dojít k rozdělení rodiny (děti do ZVOP, muž do AD pro muže, žena do 

AD pro ženy atp.) a pro rodinu by to pak znamenalo prohloubení stávající krize. Pozor! Nemělo by se 
jednat o případy, kdy rodina bydlí např. na ubytovně a potřebuje dosáhnout na lepší 

bydlení! 
 

 Paní Šťuková pošle kontakty a bližší informace ohledně krizového bydlení v Krnově 

 

Informace z Manažerského týmu 

 V pátek, dne 6.2.22015, byla městu doručena částka 13 Sbírky zákonů. Ta obsahuje i zák.                  

č. 24.2015, kterým se zpětně od 1. 1. 2015 mění zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a zákon o obcích, a to v oblasti poskytování dotací. Jde zejména o náležitosti žádostí  

o poskytnutí dotace a i náležitosti (nově) veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Na 
základě jednání mezi útvarem interního auditu, finančním odborem, právním oddělení atd. byly 

pozastaveny veškeré dotační řízení a stejně tak vyplácení dotací z rozpočtu města Bruntál. 

Útvarem interního auditu a finančním odborem bude provedena analýza podaných žádostí, 
zásad a stávajících vzorových smluv a metodiky ve světle nové právní úpravy a navrženo řešení 

této situace, kterou zákonodárce zpětnou účinností v této oblasti způsobil.  
 

Bližší informace poskytne Mgr. Májková, vedoucí odboru sociální věcí 

 MT pracuje v současnosti na metodice Evaluace a monitoringu KPSS. Jakmile bude dokument 

hotov, členové PS s ním budou obeznámeni.  

Zápis provedla: Markéta Brziaková, manažerka PS DMR, 4.3.2015 


