Zápis z jednání pracovní skupiny
Děti, mládež a rodina
č. 04/2015
DATUM KONÁNÍ: 26. 05. 2015
ČAS KONÁNÍ:
9:00
MÍSTO KONÁNÍ: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, místnost č. 116, budova B
PŘÍTOMNI: Markéta Brziaková, Bc. Vendula Bradová, Mgr. Martina Božková, Mgr. Sohrová Pavla,
Mgr. Bc. Májková Ivana, Mgr. Toman Stanislav, Paráková Lucie, Bc. Hymonová Kateřina, Šťuková Dana,
Zlámalová Rozálie, Bc. Ďuricová Leona, Ivana Bittmanová
OMLUVENI: Mgr. Hota R., Němcová D.
NEOMLUVENI: Vondrová Žaneta, Franková Jana, Mgr. Hýbl Pavel
PROGRAM:
1. Informace od koordinátorky KPSS
2. Informace o KPSVL (Rozálie Zlámalová)
3. Informace manažerky DMR
4. Kampaň staň se dobrovolníkem
Ad 1/ Informace od 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.
 16. 6. 2015 – jednání ZM – návrh fin. částek nad 50.000,- Kč reg. soc. službám.
 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.
 Činnost MT – Tvorba metodik Monitoringu a evaluace KPSS, nyní příprava Metodiky
monitorovacích návštěv
 Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovává koordinátorka.
 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.
Informace Bc. J. Šíblové:
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 2/ Informace o KPSVL (Rozálie Zlámalová)
Rozálie Zlámalová informovala přítomné členy o současném vývoji koordinovaného přístupu sociálně
vyloučených lokalit (KPSVL) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V tuto chvíli probíhají 4
skupiny:
 PS vzdělávání,
 PS zdraví, prevence a bezpečnost,
 PS bydlení, PS zaměstnanost
 PS volnočasové aktivity
Členové PS podávali projektové záměry a byl prodloužen termín pro předkládání tzv. „projektových fiší“
do září. K tomu, aby mohli být jednotlivé projektové záměry realizovány (respektive podány k
dotačnímu řízení) budou potřebovat vyjádření podpory ze strany MěÚ Bruntál. Bližší informace k
procesu KPSVL a možnostem zapojení poskytne Rozálie Zlámalová, rozalie.zlamalova@mubruntal.cz
Ad 3/ Informace manažerky DMR M. Brziakové
Metodika zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb: ve fázi tvorby, bude konzultována
s lektorkou společnosti Kapa o.p.s. na vzdělávání 27. 5. 2015 zaměřující se na kvalitu sociálních služeb.
M. Brziaková upozornila přítomné, že bude možná ještě potřeba obměnit strukturu dotazníku či některé
otázky, neboť se domnívá, že stávající struktura by mohla být v rozporu s metodickými pokyny a
doporučeními.
Přípravné kroky k mezioborové konferenci: byly rozeslány přihlášky k aktivní účasti formou
příspěvků na konferenci, uzávěrka do 30. 6. 2015, následně bude probíhat hlasování o příspěvcích (v
případě, že se sejde dostatečný počet aktivních účastníků), pokud nebude dostatečný počet účastníků,
M. Brziaková sestaví program konference ze zaslaných přihlášek. Přihlášky k účasti na konferenci
s programem budou rozeslány během srpna. Koordinátorka vyzvala přítomné členy, aby ke
konferenci přistoupili aktivně a neváhali se přihlásit se svými příspěvky, jelikož se domnívá,
že jsou mnozí nositeli příkladů dobré praxe a mohou ostatní inspirovat a obohatit.
Ad 4/ Kampaň staň se dobrovolníkem
Proběhla rozsáhlá diskuze o dobrovolnické činnosti, o současné situaci v oblasti dobrovolnické práce, o
zodpovědnosti poskytovatelů za výkon dobrovolnické práce, o výhodách i rizicích dobrovolnické práce
atp. Pracovní skupina se dohodla, že členové v rámci svých organizačních struktur projednají možnosti
pro výkon dobrovolnické práce, zejména pak tyto:
 Za jakých podmínek jsou ochotni dobrovolníky přijímat
 Jaké činnosti by mohli pro výkon dobrovolnické práce nabídnout
 Pro jakou cílovou skupinu
Na základě těchto informací se následně PS dohodne na dalších krocích v oblasti dobrovolnické práce.
Úkoly: viz odstavec 4, všichni členové PS
Zapsala: Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny ve spolupráci s Bc. Bradovou

