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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 

č. 2/2015 
 
DATUM KONÁNÍ:  28. dubna 2015  
ČAS KONÁNÍ:  8.00 - 11.00 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:  Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. 

PŘÍTOMNI:   Bc. Šíblová, pí Plesniková, pí Wnenková, pí Tesařová, pí Staňková,                         
Bc. Motyčková, pí Pavlitová 

OMLUVENI: Mgr. Sohrová, Bc. Bradová 
HOSTÉ:                    Mgr. Ivana Májková 

 

PROGRAM:  

  
1. Informace  jednotlivých  členů PS a hostů 
2.  Informace manažerky PS  
3.  Kontrola úkolů 
4. Uložené úkoly 
5. Diskuse a závěr  

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala 
všechny přítomné a seznámila je s body programu.  
 

Mezi členy Pracovní skupiny přivítala manažerka vedoucí OSV Městského úřadu Bruntál                 

Mgr. Ivanu Májkovou. 

 

Ad 1/ Informace členů PS  
 

pí Wnenková 
 Provoz na sociálních hospitalizacích běží beze změny. 
 Kapacita sociálních lůžek je 12, z toho je v současné době obsazeno 11 lůžek. 
 O umístění na sociálních lůžkách žádají zájemci nejen z Bruntálska a okolí, ale i z Ostravska 

a z Olomouckého kraje. Bohužel, města (Bruntál, Rýmařov, Břidličná) na provoz sociálních 
lůžek nepřispívají. 

 
Bc. Motyčková 
 Pečovatelská služba má zcela naplněnou kapacitu. 
 Evidují zájemce nejen z Bruntálu a okolí, ale také z obcí, kde na jejich službu finančně 

nepřispívají, takže zde služby neposkytují. 
 Pečovatelskou službu oficiálně poskytují Po-Pá do 15.30 hod.; v odpoledních hodinách a o 

víkendech pak na základě individuální domluvy. 
 Občas mají problém s půjčováním kompenzačních pomůcek zájemcům ze vzdálenějších 

míst, z tohoto důvodu uvažují o půjčování pomůcek jen pro zájemce z Bruntálska.  
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Bc. Šíblová 
 Pobytová služba centra je zcela naplněna (122 lůžek). V současné době evidujeme 50 

zájemců o pobytovou službu, čekací doba na umístění se pohybuje cca od 6 do 12 měsíců, 
výjimečně může být i delší. Při umísťování zájemců bereme v úvahu  nejen pořadí 
v evidenci zájemců, ale především aktuální sociální situaci žadatele. Přednostně se snažíme 
umístit zájemce o pobytovou službu, kterým poskytujeme pečovatelskou službu (přestup 
ze služby do služby). 

Mgr. Májková 
 27.4.2015 měla schůzku s místostarostou p. Jedličkou, který se minulý týden společně 

s Mgr. Sohrovou zúčastnil jednání v Bohumíně ohledně zdejších zkušeností se službou 
Senior taxi. Bližší informace z tohoto jednání budou prezentovány na další schůzce PS, 
proto by bylo vhodné zařadit toto téma jako jeden z bodů, vzhledem k tomu, že bude 
hodně materiálů k projednávání. 

Bc. Motyčková: Help-in, o.p.s. poskytuje přepravu klientů po Bruntále za jednotnou cenu                   
30Kč/1cesta. Mimo Bruntál se počítá cena za km. Tato služba je určena jen klientům, 
s kterými má Help-in, o.p.s. (pečovatelská služba) uzavřenou smlouvu. Má informaci, že ve 
Vrbně Senior taxi rozjeli a tato služba zatím dobře funguje. 
 Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2015 vyhlásí v rámci "Programu podpora bydlení" 

čtyři podprogramy, z nichž jeden se nazývá "Podpora výstavby podporovaných bytů" a 
zahrnuje dotační titul "Podpora výstavby Komunitních domů seniorů". i v Bruntále jsou 
podnikatelé, kteří mají zájem o vybudování těchto domů.  Jedním z podnikatelských 
záměrů, který byl předložen Radě města je odkoupení budovy bývalé interny za tímto 
účelem. Měly by zde být vybudovány 1 pokojové bytové jednotky na 3 patrech a na 
každém patře má být jedna společenská místnost. Dále by zde měly být poskytovány 
služby typu kadeřnictví, pedikúra apod.  

 Je také zájem ze strany podnikatelů o odkoupení budovy bývalých jeslí, kde by mohly být 
vybudovány byty pro sociálně slabé osoby nebo pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit 
(o toto město zájem nemá). Město má zájem účelně využít volné prostory v Bruntále, ale 
nechce podporovat vznik bytů typu nocleháren apod.  

 Zatím není jasné, zda je vůbec poptávka po bytech pro sociálně slabé. V současné době 
jsou volná místa v DPS na Zeyerově ulici i na Okružní ulici. Na tyto byty často občané 
nedosáhnout, jelikož jsou pro ně nepřijatelné vstupní podmínky (vstupní kauce, 6 nájmů 
předem apod.). Město ve spolupráci s Hospodářskou správou by mělo tyto podmínky 
zmírnit. 

 Přibývá zařízení s tzv. pseudosociálními službami. Tato zařízení nemají registraci a lidé by 
měli být velmi obezřetní, než tyto služby využijí. V těchto zařízeních není zaručena 
dostatečná kvalita poskytovaných služeb a uživatelé zde často žijí ve velmi neutěšených 
podmínkách a nejsou zde nijak chráněni. Takovým zařízením je např. domov v Karlovicích. 
Město Bruntál i Krajský úřad už provádí šetření v tomto zařízení. Krajský úřad pak může 
uložit pokutu ve výši až 1 mil. Kč. 

 
 
 
 
pí Tesařová 
 Účastní se příprav na Kloboukový majáles, který proběhne 15.5.2015. Začátkem května by 

měly být ve všech schránkách pozvánky na tuto akci. Akce se bude konat za každého 
počasí (nepodařilo se sehnat vhodné náhradní prostory pro případ deštivého počasí). 
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Majáles oficiálně zahájí na náměstí starosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA a poté začne 
kulturní program.  

 Účastnila se schůzky PS Zdravotně postižení, kde se probírali osobní alarmy pro seniory a 
byl by o ně zájem. 

Pí Plesniková: Alarmy lze zdarma vyzvednout na Městském úřadě v Bruntálu, sociálním 
odboru, oddělení sociálních služeb. 
 
pí Staňková 
 Připravují se na Den matek a je potěšující, že do přípravy se zapojilo více členek než tomu 

bylo doposud. 
  Chystají se na zájezd (Vranov a okolí). 
 Seznámila členky Klubu seniorů se záměrem radnice zřídit Senior taxi a ty se vyjádřily, že 

by o tuto službu měly zájem. 
  
pí Pavlitová 
 Připravovali organizační harmonogram činností.  
 Na 4. – 7.6.2015 plánují rekondici, zatím čekají jak dopadne jednání Rady města a jaké 

dotace dostanou. 
 19.4.2015 se konalo oblastní shromáždění SONS. Členové mají zájem o společné akce, 

proto plánují několik výletů, které si ovšem budou hradit sami. 
 14.5.2015 jednou vlakem na výlet do Olomouce. Památky si letos prohlédnou i 

s průvodcem. 
 Ze strany členů je zájem o cvičení.  
 Poskytují zdarma průvodcovské a předčitatelské služby, tato činnost je však velmi náročná 

na čas.  Uvažují, že by tyto služby zpoplatnili, musí ale zjistit, zda dle zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách je možno tyto služby poskytovat za úhradu.  
 

Bc. Bradová (informace předány prostřednictvím pí Plesnikové) 
1. Omluvy z plánovaných jednání PS – emailem koordinátorce, v kopii manažerce PS.  

V rámci korektního, profesionálního a samozřejmě i lidského přístupu v rámci jednání PS 
uctivě apeluji na členy PS na jejich řádné omlouvání případné absence na jednáních PS.  
- citace z Organizačního a jednacího řádu pracovních skupin KPSS:  
„Člen PS má povinnost se na jednání dostavit včas, v případě, že se nemůže jednání 
zúčastnit, svou nepřítomnost řádně omluvit manažerovi PS nebo koordinátorovi, na 
jednání přijít připraven, aktivně se účastnit pracovní skupiny.“  

2. Připomínky k zápisům z jednání PS, MT - do 3 dnů od obdržení zápisu.   
3. Aktualizace údajů v EKSS umístěného na webu Města Bruntál  - emailem koordinátorce.  
4. Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál poskytovatelům sociálních 

služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na území města 
Bruntálu – 2015:  
 Komisi bylo předloženo celkem 19 žádostí, které Městský úřad Bruntál, odbor 

sociálních věcí, obdržel v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Bruntál poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory 
poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Bruntálu – 2015.  

 Komise konstatovala dodržení všech podmínek vyhlášeného dotačního řízení u 19 
obdržených žádostí. Komise konstatovala správnost formálních kritérií.  

 
5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální:  
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 Komisi bylo předloženo celkem 36 žádostí, které Městský úřad Bruntál, odbor 
sociálních věcí, obdržel v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální. Komise konstatovala dodržení všech 
podmínek vyhlášeného dotačního řízení u 36 obdržených žádostí. Komise 
konstatovala správnost formálních kritérií.   

 V rámci hodnocení specifických kritérií nedosáhly 3 žádosti minimálně 50% 
maximálního počtu bodů pro danou oblast podpory aktivit.  

6. Komunitní plánování obcí (jednání na MSK)   
 Představení projektových záměrů individuálních projektů Moravskoslezského kraje 

připravovaných v rámci Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen 
OPZ)  

 Odborní garanti připravovaných projektů představili v krátkosti jednotlivé 
projektové záměry kraje. Je třeba upozornit na skutečnost, že se jedná v této chvíli 
o předpokládané záměry, jejichž aktivity se mohou s ohledem na potřeby zjištěné 
při přípravách jednotlivých projektů a v neposlední řadě také v návaznosti na 
podobu předmětných výzev OPZ ještě změnit. V případě potřeby dalších informací 
lze kontaktovat jednotlivé odborné garanty projektů. Kontaktní údaje jsou uvedeny 
u daných projektů.  

 Podpora služeb sociální prevence je nyní v realizační fázi. Tento záměr bude 
navazovat na projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v 
Moravskoslezském kraji. V současné době však ze strany MPSV nebyly prozatím 
zveřejněny všechny podmínky výzvy, nelze tudíž předvídat finální podobu 
předmětného individuálního projektu. Předpokládáme však podporu služeb sociální 
prevence v souladu s tím, co bude umožňovat předmětná výzva OPZ. Kontaktní 
údaje na odborného garanta: Mgr. Jitka Marková, email: jitka.markova@kr-
moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 762.  

 Podpora systémové změny procesu transformace sociálních služeb v MSK: Cílem 
projektu je podpora a medializace procesu transformace sociálních služeb v MSK, 
prostřednictvím podpory poskytovatelů a osob se zdravotním postižením. Klíčovými 
aktivitami projektu jsou - Podpora kvality a efektivity poskytování sociálních služeb 
– průvodce kvalitou (na základě již proběhlých auditů a jejich následné analýzy 
bude do jednotlivých organizací poskytnuta externí podpora), Metodická podpora 
poskytovatelů – audity (rozšíření nabídky auditů), Podpora a posílení dovedností 
soc. pracovníků a managementu, Podpora osob se zdravotním postižením 
(rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů, podpora zaměstnávání) a Medializace 
procesu (opakované besedy na středních školách, kulaté stoly). Kontaktní údaje na 
odborného garanta: Mgr. Gabriela Rajdusová - email: gabriela.rajdusova@kr-
moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 987.   

 Zmapování dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním. Cílem projektu 
je zmapování meziresortně dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním 
(oblast sociální, zdravotní a zaměstnávání aj.). Mapování proběhne mj. formou 
kulatých stolů s odborníky v dané oblasti i s osobami s duševním onemocněním. 
Rovněž proběhne terénní šetření v obcích, u poskytovatelů i uživatelů sociálních 
služeb, ve zdravotnických zařízeních, případně u zaměstnavatelů apod). Kontaktní 
údaje na odborného garanta - Mgr. Adéla Schneiderová, email: 
adela.schneiderova@kr-moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 426.  

 Podpora pečujících osob. Cílem projektu je podpořit zvýšení kompetencí pečujících 
osob, tak aby znali možnosti efektivního využívání všech dostupných sociálních 
služeb a vyžadovali jejich poskytování v maximálně možné kvalitě. Klíčovými 
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aktivitami projektu jsou – Vícedenní pobyty (ve spolupráci s ranou péčí - pro rodiny 
s dětmi, ve spolupráci se svépomocnými skupinami – pro rodiny s dětmi a rodiny, 
pečující o dospělé osoby se ZP), Vzdělávání odborníků, kteří podporují pečující 
osoby, Podpora svépomocných skupin a sdružení (podpora medializace, podpora 
vzájemných setkávání, terapie aj.), Platformy setkávání (tematické workshopy, 
kulaté stoly a konference). Kontaktní údaje na odborného garanta - Mgr. Denisa 
Staníková, e-mail: denisa.stanikova@kr-moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 765.  

 Prevence umísťování dětí do ústavní výchovy (provázení žadatelů o náhradní 
rodinnou péči). Cílem projektu je navázat na doposud realizovaný pilotní projekt, 
při němž byla poskytována podpora žadatelům o náhradní rodinnou péči. V rámci 
nového projektu se budou rozšiřovat aktivity na děti, kterým se nedaří nalézt 
náhradní rodinu (děti se ZP, sourozenecké skupiny či děti minoritního etnika). Dále 
informovala o připravovaném projektu Podpora rodinné politiky v MSK (program 
podpory rodičovských kompetencí). Cílem projektu bude vytvoření a realizace 
programu, který bude zaměřen na podporu rodičů v jejich rodičovské roli. Cílovou 
skupinou by byly rodiny, které opakovaně nebo dlouhodobě selhávají v základních 
rodičovských kompetencích a v péči o své děti, prioritně tedy rodiny v evidenci 
orgánu SPOD. Spolupráce bude navázána se všemi obecními úřady obcí s 
rozšířenou působností.  * Kontaktní údaje na odborného garanta - Mgr. Zdeňka 
Kučná, email: zdenka.kucna@kr-moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 661.  

 Mgr. Daniel Vrána: v rámci projektu Podpora sociálních služeb v sociálně 
vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III pracují od března 2014 v 
lokalitách vybraných měst Bruntál, Frýdek-Místek a Ostrava – Kunčičky terénní 
pracovníci, podílející se na zajištění aktivizačních činností s komunitními prvky. 
Dále uvedl základní informace k připravovanému záměru projektu Podpora 
komunitní práce na území MSK. Cílem projektu je podpořit komunitní práci v 
obcích na území Moravskoslezského kraje. Klíčovými aktivitami projektu jsou – 
Realizace komunitní práce na území vybraných obcí v MSK (zástupci kraje budou 
ve spolupráci se zástupci komunity identifikovat problémy na území a v rámci 
zkompetentnění členů komunity je řešit společně; pravidelný kontakt se zástupci 
obce), Realizace dlouhodobého výcvikového programu v komunitní práci (min 200 
hodin, vyškolení komunitních pracovníků v kraji), Komparace způsobů realizace 
komunitní práce v ČR a v zahraničí – u dvou posledně jmenovaných klíčových 
aktivit bude navázána spolupráce s Fakultou sociálních studií v Ostravě a 
zahraničními odborníky na komunitní práci. Kontaktní údaje na odborného garanta 
- Mgr. Daniel Vrána, email: daniel.vrana@kr-moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 
930.  

 Mgr. Daniel Vrána: prezentoval základní informace k připravovanému záměru 
projektu Implementace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb s ohledem 
na efektivitu poskytovaných sociálních služeb v MSK (Plánování III). Klíčovými 
aktivitami projektu jsou – Matice služeb a nastavení podmínek pro financování sítě 
služeb (tvorba databáze), Podpora komunitního plánování na základě efektivního 
mapování a analýzy potřeb (ORP, metodická podpora plánování soc. služeb na 
obcích, např. spolupráce s obcemi I. typu, s úřady práce aj.; s jednotlivými obcemi 
bude na toto téma v rámci přípravy probíhat diskuse), Ověření efektivity sociálních 
služeb se zaměřením na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb. 
Kontaktní údaje na odborného garanta - Mgr. Daniel Vrána, email: 
daniel.vrana@kr-moravskoslezsky.cz , tel: 595 622 930.  
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7. Další setkání komise sociální a prevence kriminality - 28.5.2015 – 13:30 hod– zhodnocení 
žádostí o dotaci a návrh fin. prostředků v rámci PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 
Z ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL PRO OBLAST SOCIÁLNÍ  - Dotační řízení pro okruh C) 
programu: Prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Termín pro podání žádosti: od 
4. 5. 2015 do 15. 5. 2015. Další – červnové setkání komise sociální a prevence kriminality 
– v rámci KPSS představení prostřednictvím manažerů Pracovní skupiny Senioři a Osoby 
se zdravotním postižením.  

8. Paní Rozálie Zlámalová – projektový manažer - stálý host všech jednání PS KPSS.  
9. Cílem metodiky monitoringu a evaluace je seznámit s významem, způsoby a postupy 

evaluace a monitoringu v jednotlivých fázích přípravy a naplňování komunitního 
plánu.         

Metodika je určena všem, kteří se podílejí na hodnocení komunitního plánu (členům 
manažerského týmu, členům pracovních skupin, zadavateli, uživatelům, členům 
monitorovacího týmu).  
Předmětem monitoringu jsou:   
a) Cíle a opatření.    
b) Aktivity vedoucí k naplnění jednotlivých opatření.   
c) Časový harmonogram.  
d) Hodnotící indikátory/předpokládané výstupy.    
e) Rizika a ohrožení naplnění opatření.  
f) Ekonomické ukazatele.  
Vyhodnocování = evaluace je plánovaný proces, který je realizován na základě předchozího 
monitoringu. Cílem vyhodnocování je:   

 zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a 
stanoveným KP,  

 ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých výstupů, jejichž 
shoda s původními předpoklady slouží jako významný indikátor úspěchu 
realizačních procesů.  

Cíle hodnocení:   
 roční vyhodnocení komunitního plánu, včetně hodnocení vývoje, který učinili aktéři 

komunitního plánu při jeho naplňování.   
 souhrnné zhodnocení po ukončení realizačního období komunitního plánu, např. 

jako podklad pro přípravu dalšího komunitního plánu,  
 průběh spolupráce v rámci pracovních skupin.  

10. Setkání s žadateli o dotaci na MěÚ Bruntál – 22.6.2015, pozvánka bude včas rozeslána, 
setkání bude sloužit k předání informací k dotačním programům, upozornění na formální 
nedostatky v žádostech a závěrečném vyúčtování.  

11. Dne 30.5.2015 – TIMOTEI – fotbalový turnaj – akce hrazena z rozpočtu města Bruntál  
12. Mezioborová konference na MěÚ Bruntál – 24.9.2015, 9 – 16 hod. – pozvánka spolu s 

bližšími informacemi bude zaslána pí. Markétou Brziakovou   
 
 
 
 
 
AD 2/ INFORMACE MANAŽERKY PS  
 
1. Seznámení s návrhem metodiky a evaluace  KPSS města Bruntál, finální verze dokumentů 

bude dopracována  do 30.4.2015.  
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 Cílem metodiky  je seznámit všechny účastníky, kteří se podílejí na hodnocení KPSS o 
průběžném plnění cílů a opatření.  

 Cílem monitoringu je ověřovat si shodu mezi plánem a skutečností, včas rozpoznáme 
odchylky. 

 Pro zajištění monitoringu bude zřízen monitorovací tým, který bude pracovat podle 
harmonogramu  plánovitě i průběžně. 

2. Nový Komunitní plán na 2015 - 2017 je zadán v tisku, výtisk urgován. Po dodání z tiskárny 
bude provedená distribuce mezi členy PS  

 
 

 
 
AD 3/ Kontrola úkolů 
 
č. 1/2015  Splněno (někteří členové ještě informace dodají) 
 

č. 2/2015  Splněno 
 
 
Ad 4/ Uložené úkoly 
  
3/2015 Zajistit distribuci výtisku nového KPSS 2015-2017 

Termín:  15.června 2015                 Odpovídá: manažerka PS  
 
4/2014 Dodržovat postup, kdy při neúčasti na pracovním jednání je povinností člena PS se 

dopředu omluvit. 
Termín: ihned                                Odpovídá: členové PS    

 
Ad 5/ 
 
Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat. 
 
Pracovní jednání ukončila manažerka  PS. Příští setkání je plánováno na 2.6.2015 na                
8.00 hod.                                                            
 
 
 
 
 
Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů  
 
 
V Bruntále dne 30.4.2015 


