Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
(v rámci školení „Jak pracovat s kvalitou soc. služeb“
s Mgr. K. Krčmářovou)
č. 8/2015
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:

27.5.2015
8:00 – 12:00 hodin
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116
M. Brziaková, B. Gavendová, Bc. M. Medková, Mgr. Bc. I. Májková,
Mgr. P. Sohrová, Bc. V. Bradová, R. Zlámalová
V. Štěpaníková, Bc. J.Šíblová

PROGRAM:
1. Školení „Jak pracovat s kvalitou soc. služeb“ vedené Mgr. K. Krčmářovou; Koncepce monitoringu
a evaluace KPSS
2. Diskuze
3. Závěr
Ad 1/
Metodika monitorovacích návštěv – připravuje M.Brziaková.
Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zkompletuje koordinátorka – T: do
30.5.2015 – již zpracováno, nyní korektury, formální úpravy a bude doplněno – viz řádky níže:
→ úkol pro manažery - zaslat koordinátorce k zapracování do „Vyhodnocení plnění cílů a
opatření KPSS za rok 2014“ stručné shrnutí „Nejvýznamnějších výstupů komunitního plánování
sociálních služeb za období 2014“ za jednotlivé PS – T: do 5.6.2015.



V průběhu jednání MT bylo realizováno školení „Jak pracovat s kvalitou soc.
služeb“ vedené Mgr. K. Krčmářovou – mj. viz power pointová prezentace.
V průběhu jednání MT byly realizovány náměty pro úpravu podoby Metodik
monitoringu a evaluace KPSS, včetně příloh – MT se shodl na tom, že je nutné metodiku
zjednodušit, výstižně popsat stávající proces sledování a vyhodnocování KPSS; zakomponovat
do ní i další zdroje získávání informací o kvalitním plnění cílů a opatření KPSS.

Ad 2/ Informace koordinátorky KPSS Bc. V. Bradové:
 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; celkem podáno 7 žádostí; komise sociální a prevence kriminality dne 28.5.2015
vyhodnotí žádosti o dotaci a navrhne finanční částky ke schválení RM dne 9.6.2015.
 Komise sociální a prevence kriminality – 17.6.2015, 15 hod. v zasedací místnosti RM,
v rámci KPSS představení prostřednictvím manažerů Pracovní skupiny Senioři a Osoby se
zdravotním postižením.
 Setkání s žadateli o dotaci na MěÚ Bruntál – 22.6.2015, pozvánka byla rozeslána všem
žadatelům o dotaci, setkání bude sloužit k předání informací k dotačním programům,
upozornění na formální nedostatky v žádostech a závěrečném vyúčtování.
 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.“
Připomínky k zápisům z jednání PS, MT - do 3 dnů od obdržení zápisu.
Aktualizace a doplňování údajů v EKSS umístěného na webu Města Bruntál emailem koordinátorce; požadované změny jsou realizovány.
Manažeři – zápisy z PS – vyhotovovat již bez log EU. Upozornění na dodržování termínu
vyhotovování zápisu z jednání PS. Citace z Jednacího řádu PS: „Zápis vyhotovuje manažer
PS a odešle ho koordinátorovi nejpozději do 7 pracovních dnů po ukončení jednání PS.
Manažeři - pracovní výkazy odevzdat koordinátorce nejpozději 28. den v měsíci.
19.9.2015 – Tak tu spolu žijeme, pořadatel MěÚ, v realizaci příprav.
5.9.2015 – Veletrh sociálních služeb Města Bruntálu – pořadatel MěÚ, v realizaci
počátečních příprav, bližší informace postupem času.
Dne 30.5.2015 – TIMOTEI – fotbalový turnaj – akce hrazena z rozpočtu města Bruntál.
Informace Bc. J. Šíblové (sdělené koordinátorkou):
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., 23.9.2015 – první akreditovaná konference
sloužící pro komplexní informovanost, vzdělávání a její vizí je, aby se tato konference stala
tradicí.
4.9.2015 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. – Den seniorů.
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. – k dispozici 11 dobrovolníků, jejich činnost
je pod záštitou dobrovolnické agentury Elim.
Zeyerova ulice – bude k dispozici byt po pečovatelce paní Juračkové – je vhodný pro imobilní
osobu.

Ad 3/
Úkoly:
Metodika monitorovacích návštěv – připravuje manažerka PS DMR, pí. M.Brziaková.
Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zkompletuje koordinátorka –
T: do 30.5.2015 – již zpracováno, nyní korektury, formální úpravy a musí být doplněno o – viz řádky
níže:
→ úkol pro manažery - zaslat koordinátorce k zapracování do „Vyhodnocení plnění cílů
a opatření KPSS za rok 2014“ stručné shrnutí „Nejvýznamnějších výstupů komunitního plánování
sociálních služeb za období 2014“ za jednotlivé PS – T: do 5.6.2015.
DALŠÍ ŠKOLENÍ MT: „Komunitní plánování soc. služeb – průvodce procesem“
s Mgr. Š. Hlisnikovskou (mj. proběhne revize Základní listiny KPSS, Organizační a jednací řád KPSS,
Organizační a jednací řád MT)
DATUM KONÁNÍ:
9.6.2015
ČAS KONÁNÍ:
8:00 – 12:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116
Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, 27.5.2015

