
 

                         

Zápis č. 3/2015 z jednání pracovní skupiny  
Osoby v krizových situacích 

 

DATUM KONÁNÍ:  17.6.2015  

ČAS KONÁNÍ:  9:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  116 

PŘÍTOMNI: Daněčková Romana Bc., Hančilová Jana Mgr., Matějková Dana Bc., Štěpaniková Věra, 

Raabová Tereza Mgr., Sohrová Pavla Mgr., Bradová Vendula Bc., Májková Ivana Mgr. Bc., Gavendová 
Barbora, Puková Věra Bc., Jitka Zapletalová 

OMLUVENI: Rozálie Zlámalová, Kateřina Hymonová Bc., Šťuková Dana, Juřenová Marta Bc., Dis. 

HOST: Daniela Škopíková 

 

 
PROGRAM: 

1. Hlasování  host Daniela Škopíková 
2. Hlasování člen Jitka Zapletalové 

3. Informace od koordinátorky KPSS 

4. Metodika monitoringu a evaluace KPSS 
5. Informace členů KPSS (zástupců soc. služeb) 

6. Diskuse 
7. Závěr 

 

AD 1. Hlasování - nový člen Jitka Zapletalová: 
Pro souhlas s přijetím nového člena byli tito členové skupiny: Daněčková Romana Bc., Hančilová Jana 

Mgr., Matějková Dana Bc., Štěpaniková Věra, Raabová Tereza Mgr., Sohrová Pavla Mgr., Gavendová 
Barbora, Puková Věra Bc. 

 
Proti přijetí nového člena nebyl nikdo. 

 

AD 2. Hlasování - host Daniela Škopíková 
Pro souhlas s přijetím hosta: Daniela Škopíková byli tito členové skupiny: Daněčková Romana Bc., 

Hančilová Jana Mgr., Matějková Dana Bc., Štěpaniková Věra, Raabová Tereza Mgr., Sohrová Pavla Mgr., 
Gavendová Barbora, Puková Věra Bc., Jitka Zapletalová 

 

Proti přijetí nového hosta nebyl nikdo. 
 

AD 3. Informace od koordinátorky KPSS 
Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovala koordinátorka – nyní 

k připomínkování manažerům, poté bude rozesláno členům KPSS 
·        IV. Komunitní plán sociálních služeb – rozdán členům – každý člen 1x výtisk 
·        16.6.2015 – jednání ZM – návrh fin. částek nad 50.000,- Kč dvanácti reg. soc. službám, 

schváleno. 
·        Komise sociální a prevence kriminality – 17.6.2015, 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, povinnosti vyplývající ze smlouvy a ze 
zákona. 

·         Činnost MT – Tvorba metodik Monitoringu a evaluace KPSS, nyní příprava Metodiky 
monitorovacích návštěv; revize Základní listiny, Jednacích a organizačních řádů, Přihlášky,… 
·         5.9.2015 – Veletrh sociálních služeb Města Bruntálu – pořadatel MěÚ, v realizaci příprav, 
soc. a návazné služby osloveny – návratku poslat zpět do 15.7.2015; již nyní vhodné přemýšlet, kterak 

zajímavě budou zástupci svou službu prezentovat. 

·         Dotazník k průzkumu bariér ve městě Bruntál Pracovní skupina Osoby se zdravotním 

postižením Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál začala realizovat v rámci IV. 
Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntál cíl „Mapování bariér ve městě Bruntál“ aktivity, 

jejichž hlavním smyslem je zjištění současného stavu případných technických a komunikačních bariér ve 

městě Bruntál a následné hledání způsobu, jak tyto bariéry postupně odstraňovat. Ke zmapování 
současného stavu zmíněných bariér můžete pomoci i Vy a to vyplněním dotazníku, který je součástí 

tohoto textu. Jeho vyplnění je samozřejmě dobrovolné. Jeho vyplněním, ale můžete přispět k odstranění 
bariér, s nimiž se třeba denně nebo jen občas v Bruntále setkáváte.  
Vyplněné dotazníky můžete do 17. září 2015 odevzdat do schránek umístěných v budově Městského 
úřadu Bruntál, v přízemí u nástěnek Komunitního plánování města Bruntál nebo v Městském 

informačním středisku na náměstí Míru. Informace k mapování bariér byly čerpány i z v roce 2006 

uskutečněného vládního programu Mobility pro všechny. Bližší informace: Ing. A. Šupina, MěÚ Bruntál. 
 

 AD 4. Metodika monitoringu a evaluace KPSS 

Název 

opatření 

 

1.1  Prevence závislostí na drogách, alkoholu a na hracích automatech 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Zrealizováno 12 preventivních akcí (besed) (realizoval Open House o.p.s.) 

Zodpovědná organizace : OPEN HOUSE o.p.s. 

Spolupracující organizace : Základní a střední školy na území města Bruntál 

 

Název 

opatření 

 

1. 2 Řešení a snižování dopadu závislostí na drogách, alkoholu a na hracích 

automatech 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Vydán 1 leták - anonymní testování na žloutenku (realizoval Open House o.p.s.) 

- Podání podnětu do zastupitelstva prostřednictvím předání výstupu z naplňování Plánu protidrogové 
politiky města Bruntál (proběhlo 1 setkání) (realizoval protidrogový koordinátor, tým pro úkol drogové 



 

                         

prevence) 

- Poskytnutí 290 intervencí, 6 uživatelů (realizoval Open House o.p.s.) 

- Realizace jednání Dragon 2 od měření k řešení - Využití nového nástroje na měření výskytu 
nelegálních drog ve městech Moravskoslezského kraje pomocí integrované strategie pro organizační 
složky státu a územní veřejnou správu (zúčastnili se: Accendo – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. , 
zástupci města  Bruntál, Open House o.p.s., Citadela Bruntál, Krajská hygienická stanice MSK, Slezské 
diakonie, Policie) 

- Setkání týmu pro úkol drogové prevence 2x 

- Vznik adiktologické poradny 

Zodpovědná organizace : OPEN HOUSE o.p.s., protidrogový koordinátor a tým pro úkol drogové 

prevence, pracovní skupina Osoby v krizových situacích 

Spolupracující organizace : Pedagogicko psychologická poradna 

Název 

opatření 

 

2.1  Aktivní začlenění osob znevýhodněných na trhu práce do pracovního 

procesu 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Vznik 32 míst (realizoval Liga o.p.s.) 

- Zrealizovány 2 kurzy (realizoval Liga o.p.s.) 

- Uzavřeno 32 pracovních smluv (realizoval Liga o.p.s.) 

- 49 vytipovaných osob (realizoval Liga o.p.s.) 

- 14 zapojených zaměstnavatelů (realizoval Liga o.p.s.) 

Zodpovědná organizace : LIGA o.p.s. 

Spolupracující organizace : Kvalifikační a personální agentura KAPA o.p.s. Třinec, ÚP krajská 

pobočka Bruntál 

Název 

opatření 

 

2.2 Podpora a udržení pracovních aktivit v pobytových službách pro osoby bez 

přístřeší   

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- 21 zapojených uživatelů azylového domu do aktivit v Dílně (realizoval Slezská diakonie, Bethel 

Bruntál) 

- 43 zapojených uživatelů do pracovních aktivit (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 38, Slezská 



 

                         

diakonie, Chana Bruntál: 5) 

- 10 uživatelům se podařilo uzavřít dohody o provedení práce na volném pracovním trhu (realizoval 
Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 10, Slezská diakonie, Chana Bruntál:1) 

- 9 uživatelům se podařilo získat práci na hlavní pracovní poměr na volném pracovním trhu (realizoval 
Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 12, Slezská diakonie, Chana Bruntál:4) 

- Projekt Dílna jako start do zaměstnání - byl podán (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- Exkurze do místní firmy - bude realizována v září  

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie: střediska BETHEL Bruntál, CHANA Bruntál, 

TIMOTEI Bruntál - DOPLNÍ PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ 

Spolupracující organizace : Město Bruntál, Potravinová banka Ostrava, MPSV ČR 

 

Název 

opatření 

 

3.1 Udržení a rozvoj systému prostupného bydlení ve městě Bruntál  

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Příprava 4 uživatelů na přechod do prostupného bydlení a 50 uživatelů bylo informováno (realizoval 
Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- Realizace OPLZZ_IP AD pro rodiny s dětmi, 14 uživatelů (realizoval Slezská diakonie, Chana Bruntál) 

- Poskytování sociální služby v 7 tréninkových bytech (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 2 TB, 
Chana Bruntál:2 TB, Timotei Bruntál: 3 TB) 

- Poskytování ubytování a podpory v 11 podnájemních bytech (Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- Zprostředkování ubytování a podpory v 2 nájemních bytech (Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- Poskytování programu Návazná podpora v terénu 15 osobám 

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie: střediska BETHEL Bruntál, CHANA Bruntál, 

TIMOTEI Bruntál - DOPLNÍ PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ 

Spolupracující organizace: Hospodářská správa města Bruntál 

Název 

opatření 

 

4.1 Zachování služeb poskytujících sociální poradenství   

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 



 

                         

- 4 Preventivní přednášky - budou realizovány v září 2015 (bude realizovat Slezská diakonie, Elpis 

Bruntál) 

- Poskytnutí poradenství 7 uživatelům (realizoval Slezská diakonie, Elpis Bruntál) 

- Rozvoj spolupráce mezi středisky Slezské diakonie na úrovni podpory prevence: (bude realizovat 

Slezská diakonie, Elpis Bruntál) 

- Vydání 3 druhů informačních materiálů dle cílové skupiny (3000 ks letáků, 1000 ks plakátů) 

- Distribuce 300 ks informačních letáků 

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie Elpis Bruntál 

Spolupracující organizace :  

Název 

opatření 

 

4.2 Zachování terénního programu   

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- 72 klientů (realizoval Open House o.p.s. - služby drogové prevence) 

- 6 000 vyměněných ks injekčních stříkaček (realizoval Open House o.p.s. - služby drogové prevence) 

- dostatek finančních prostředků pro letošní rok 

- Realizace osvětových aktivit pro CS: 2 x Čepujeme proti násilí a drogám, 2 x Sprejujeme proti násilí a 

drogám  (realizoval Open House o.p.s. - služby drogové prevence) 

- Víceletá certifikace u RVKPP - realizace podzim 2015  

Zodpovědná organizace : OPEN HOUSE o.p.s. 

Spolupracující organizace : Pedagogicko psychologická poradna Bruntál, AMT centrum, Město 

Bruntál, Asistenti prevence kriminality 

 

Název 

opatření 

 

4.3 Zachování a rozvoj azylových domů   

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Dostatek získaných financí na provoz služeb - MPSV relativně dle očekávání, dotace od MěÚ Bruntál, 

nejsou zatím známy 



 

                         

- Grantové žádosti podány (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál, Chana Bruntál) 

- Kapacita 71 lůžek (Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 39 lůžek, Chana Bruntál: 32 lůžek) 

- Počet uživatelů 99 (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál: 70, Chana Bruntál: 29) 

- Rekonstruovaný objekt bývalé ošetřovny - do konce roku bude podán projekt  (LIGA o.p.s.) 

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie: střediska BETHEL Bruntál, CHANA Bruntál 

Spolupracující organizace : Město Bruntál, LIGA o.p.s. 

Název 

opatření 

 

4.4  Zachování domu na půl cesty  

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- TIMOTEI Bruntál - DOPLNÍ PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ 

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie Timotei Bruntál 

Spolupracující organizace : Město Bruntál 

Název 

opatření 

 

4.5  Zachování návazných služeb 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Prostřednictvím provozu Veřejné koupelny jsme poskytli možnost udržení základních hygienických 

návyků 27 osobám, 161 návštěv (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- předání informace o službě Veřejná koupelna potencionálním uživatelům služby prostřednictvím 

distribuce 80 letáků (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

- Informovat o službě Veřejná koupelna odbornou veřejnost prostřednictvím rozeslání informačního e-

mailu, výrobou a roznosem 80 letáků za rok a propagací služby na dvou akcích na veřejnosti: 80 letáků 

rozneseno, e-mail pošlu v zimním období, akce plán: 5.9. Veletrh soc. služeb, říjen - den otevřených 

dveří, Kavalcova 7 a Dny proti chudobě na náměstí. (realizoval Slezská diakonie, Bethel Bruntál) 

Zodpovědná organizace : Slezská diakonie BETHEL Bruntál 

Spolupracující organizace : Město Bruntál, MP, pobytové služby Slezské diakonie 

Název 

opatření 
5.1 Udržení provozu stávajících dluhových poraden 



 

                         

 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

- Vybavená poradenská místnost se stanovenou pracovní dobou (realizoval Help-in, o.p.s.) 

- díky realizaci projektu OPRLZ jsme udrželi pracovníka na plný úvazek - odborný dluhový poradce 

(realizoval Help-in, o.p.s.) 

- služba poskytnuta 31 uživatelům (realizoval Help-in, o.p.s.) 

Zodpovědná organizace : HELP-IN o.p.s. 

Spolupracující organizace :  

Název 

opatření 

 

5.2 Zvýšení finanční gramotnosti 

Plnění Průběžné hodnocení k 06/2015 

Hodnotící indikátory / momentální výstupy 

 

- Vydání Manuálu v nákladu 200 ks/rok - v 06/2015 proběhla aktualizace (realizoval Help-in, o.p.s.) 

- Seminář 1/rok: realizace v září 2015: 1. seminář s právníkem, 2. s psychologem 

 

Zodpovědná organizace : HELP-IN o.p.s. 

Spolupracující organizace : Pracovník exekučního oddělení soudu. 

 

 

 
AD 5. Informace členů KPSS (zástupců soc. služeb) 
 

- LIGA o.p.s.: Prošla úspěšně auditem Č.A.S. na NZDM (91%) 

- Slezská diakonie, Bethel Bruntál: přijetí pracovníka na VPP - rozšíření poskytování služby Veřejná 
koupelna na Po, St, Pá od 7.00 do 15.00 hod a Šatníku na Út, Čt od 7.00 do 15.00 hod. 

- Májková Ivana Mgr. Bc. – OSV obdržel letos požadovanou částku dotace určené na zajištění 
agendy sociálně právní ochrany dětí v takové výši, že umožní (v případě schválení RM) navýšit stávající 

počet 8 pracovníků OSPOD o 2-3 sociální pracovníky, čímž budou naplněny zákonem stanovené 

personální standardy  

- B. Gavendová - Výstup ze schůzky setkání multidisciplinárního týmu pro oběti -  

SZZ Krnov zahajuje provoz psychiatrické ambulance od 9. března 2015 (MUDr. Dominika Procházková). 



 

                         

Ordinační doba: Pondělí, středa, čtvrtek od 12.00 do 18.00 (V tyto dny lze objednávat pacienty již od 
2.3.2015) Telefon:    554 690 264 - sestra, 554 690 263 - lékařka 

Úkoly: Prosím všechny členy, aby si překontrolovaly své indikátory zda odpovídají realitě. 
Pokud najdete nesrovnalosti, tak mi je prosím obratem zašlete na e-mail a já je v zápisu 

opravím.  

Nepřítomný omluvený člen Kateřina Hymonová Bc., doplní plnění indikátorů za SD, 

TIMOTEI Bruntál a zašle na e-mail manažerovy pracovní skupiny do 30.6.2015. 

 
 

Termín dalšího setkání skupiny KPSS OKS je stanoven na 18.8.2015. 
 

 
 

Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS a Barbora Gavendová, manažer pracovní skupiny  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


