Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 3/2015
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:

OMLUVENI:
NEOMLUVENI:
HOSTÉ:

2. června 2015
8.00 - 11.00 hodin
Městský úřad Bruntál, Odd.soc. služeb, zasedací místnost č. 116
Bc. Šíblová, pí Plesniková, pí Wnenková, pí Tesařová, pí Staňková,
Bc. Motyčková, Bc. Bradová, Mgr. Sohrová, Mgr. Bc. Májková,
Bc. Matúšů, Mgr. Vojtíšková
Ing. Šupina
p. Pata, pí Pavlitová, p. Kaiser
Bc. Pavla Jiroušková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace jednotlivých členů PS a hostů
Informace koordinátorky KP a manažerky PS
Senior taxi
Uložené úkoly
Diskuse a závěr

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Mezi členy PS přivítala manažerka vedoucí OSV Městského úřadu Bruntál Mgr. Bc. Ivanu Májkovou a
Bc. Pavlu Jirouškovou. Hned v úvodu vyvolala Bc. Šíblová hlasování o ukončení členství v PS Bc. Martina
Molnára a o přijetí nové členky Bc. Marcely Matúšů. Pro ukončení členství i přijetí nové členky
hlasovalo 7 členů.
Ad 1/ Informace členů PS
Informace od Ing. Šupiny
 CZP MSK ve spolupráci s OSV bude mapovat bariéry ve městě Bruntál. Členům PS předány
dotazníky s prosbou, aby byly předány k vyplnění těm, kteří se s bariérami v Bruntále potýkají
(vozíčkáři, maminky s kočárky apod.).
Bc. Motyčková
 Kapacita PS naplněna.
 K zapůjčení 1 volné el. lůžko.
 Nastoupil dluhový poradce Jan Štolba, dluhová poradna funguje Po - Pá. Tel. kontakt: 730 516 980
Mgr. Vojtíšková
 18.6.2015 proběhne další svépomocná skupina (členům PS předány pozvánky).
 Probíhají tvůrčí aktivity v Klubu seniorů.
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 Zpracovávají Brožuru pro pečující (ucelený přehled v problematice demencí).
 Připravují se na příjezd italských mentálně postižených lidí, kteří se zúčastní tradičního fotbalového
turnaje.
pí Wnenková
 Mají po dlouhé době 2 volná místa, protože se jim podařilo umístit 2 klienty do pobytového
zařízení.
Mgr. Bc. Májková: Na minulé schůzce padlo, že na sociální lůžka v Rýmařově nedostane nemocnice
potřebné finance a bude problém, jak zajistit dále provoz. Jelikož tato služba je spádově jediná svého
druhu, domnívá se, že by bylo vhodné vyhodnotit možnosti finanční podpory ve vztahu k občanům
města Bruntálu. Aby bylo možné se tímto problémem zabývat, je nutné, aby pí Wnenková předložila
analýzu, kolik lidí z Bruntálu v předchozích 5 letech využilo sociální hospitalizace (rozepsat po
jednotlivých rocích).
Bc. Jiroušková
 Pracuje ve skupině tisk a prevence - přednáší pro seniory a osoby se zdravotním handicapem.
 Mezi časté trestné činy páchané na seniorech patří kapesní krádeže, přepadení, podvodné jednání
apod. Na příští PS přinese přehled trestných činů páchaných na seniorech za minulý rok.
 Nabízí možnost domluvit si přednášky pro seniory - nutno se domluvit min. 1 měsíc předem na tel.
čísle 602 161 717, krpt.pis.br@pcr.cz
Mgr. Bc. Májková: Pro velký zájem bylo objednáno dalších 100 ks alarmů pro seniory. Alarmy si budou
moci senioři vyzvednout na MěÚ v Bruntále, OSV, oddělení sociálních služeb nebo na služebně Městské
policie Bruntál.
pí Staňková
 3.6.2015 jedou na výlet na Jižní Moravu.
 Hlásí se noví senioři do Klubu seniorů.
 V červnu pokračují v aktivitách dle předem stanoveného harmonogramu.
 Přes letní měsíce bude Klub fungovat, ale s volnějším programem.
pí Tesařová
 Kladně hodnotí kloboukový majáles.
 Senioři s povděkem kvitují zvýhodněné vstupné do Bruntálského kina, ale nevyhovuje jim, že
většina nabízených filmů je s titulky, kdy senioři nestačí sledovat děj a ještě k tomu číst.
Mgr. Sohrová: Zeptá se paní Kučerové (provozní kina), jakým způsobem filmy vybírá a pokusí se
dojednat, aby filmy pro seniory byly převážně dabované.
Mgr. Bc. Májková: Sociální komisi bude předložen návrh, aby bylo pro seniory zlevněné vstupné i do
Městského divadla.
Bc. Matúšů
 Pečovatelská služba má v současné době uzavřenou smlouvu se 149 uživateli. K 31.5.2015 odešla
do důchodu pečovatelka pí Juračková a nastoupila nová pracovnice pí Hrstková.
 V pobytové službě je kapacita zcela naplněna (122 míst), evidujeme 53 žádostí. Čekací doba na
umístění je stále u žen 1/2 - 1 rok i déle, u mužů 1 rok i déle.
 Centrum připravuje na 17.6.2015 II. Sportovní odpoledne pro uživatele. Tímto navazujeme na
úspěšnou akci z loňského roku. Společně se akce zúčastní i studenti SPŠ a OA Bruntál.
 Na 23. září 2015 plánujeme vzdělávací Konferenci pro všeobecné sestry, pracovníky v sociálních
službách a sociální pracovníky. Akce je pro všechny registrovaná, přičemž sestry obdrží 4 kreditní
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body a pracovníci v soc. službách a sociální pracovníci získají 5 vzdělávacích hodin. Pozvánku
zašleme během příštího týdne.
Informace Mgr. Bc. Májkové
Zúčastnila se s místostarostou na KÚMSK v Ostravě prezentace MPSV ČR ohledně sociálního bydlení.
 Je připravena Koncepce sociálního bydlení vytvořená MPSV. Tato Koncepce se věnuje hlavním
skupinám ohroženým ztrátou bydlení a zavádí tzv. třístupňový systém bydlení: první forma je tzv.
krizové bydlení (pobytová sociální služba) – tj. pouze dočasné řešení pro ty nepotřebnější, kteří
takřka nemají střechu nad hlavou – ti by v něm měli strávit maximálně 6 měsíců a za tuto dobu by
měli využívat sociální práci a snažit se odrazit ode dna. Druhou formou je tzv. sociální byt – kde
opět platí podmínka dodržování určitých pravidel a využívání sociální práce, a poslední forma je
dostupný byt, který již připomíná normální nájemní bydlení – jen s tím rozdílem, že nájemné v
těchto bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném místě. Cílem je,
aby si lidé mohli postupně najít vlastní bydlení nebo bydlení za tržní nájemné. Odbor sociálních
věcí chce připravit projektový záměr v rámci Koordinovaného přístupu zaměřený na sociální
bydlení.
 Rada města Bruntálu v souvislosti s novelou zákona o hmotné nouzi přijímá na základě žádostí
Úřadů práce závazná stanoviska k příjemcům či žadatelům o doplatek na bydlení žijících na
ubytovnách v Bruntále. Jedná o 3 ubytovny: tzv. A+H na ul. U Potoka, Hotel Slezan a ubytovnu
provozovanou p. Kokym. V důsledku nesouhlasných stanovisek RM bude výplata doplatku na
bydlení zastavena popř. nebude doplatek přiznán. Sociální pracovníci oddělení sociálních služeb, (v
případě nezl dětí OSPOD zajišťují osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové
situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální
služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. Pracovníci OSV preventivně navštěvují
obyvatele těchto ubytoven a nabízí pomoc při řešení možných důsledků ztráty doplatku na bydlení.

Informace k Fondu ohrožených dětí
 FOD má celorepublikově finanční problémy, což se dotkne i Bruntálské pobočky. Podle aktuálních
informací chce k 30.6.2015 FOD ukončit činnost, sociálně aktivizační služby (SAS) + AMT poradnu
chce převzít EUROTOPIA Krnov, včetně zaměstnanců.

AD 2/ INFORMACE KOORDINÁTORKY KPSS
 Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovala koordinátorka –nyní
korektury, formální úpravy a bude doplněno o informace od manažerů PS - stručné shrnutí
„Nejvýznamnějších výstupů komunitního plánování sociálních služeb za období 2014“ za
jednotlivé PS
 Tisk IV. Komunitního plánu sociálních služeb – z důvodu technických problémů na straně
zhotovitele (tiskárny) bude finálně zrealizován v průběhu tohoto týdne.
 Komise sociální a prevence kriminality - 28.5.2015 – 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 vyhodnotila žádosti o dotaci
a navrhla finanční částky ke schválení RM dne 9.6.2015.
 16.6.2015 – jednání ZM – návrh fin. částek nad 50.000,- Kč dvanácti reg. soc. službám.
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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, povinnosti
vyplývající ze smlouvy a ze zákona.
 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
 19.9.2015 – Tak tu spolu žijeme, pořadatel MěÚ, bude realizován, pokud vyjde projekt
 5.9.2015 – Veletrh sociálních služeb Města Bruntálu – pořadatel MěÚ, v realizaci příprav,
v průběhu měsíce června budou soc. a návazné služby osloveny; 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.
 PS DMR: Kampaň – Staň se dobrovolníkem – diskuze na téma:
 Za jakých podmínek jsou v organizaci ochotni dobrovolníky přijímat.
 Jaké činnosti by mohli pro výkon dobrovolnické práce nabídnout.
 Pro jakou cílovou skupinu.
 PS DMR: Přípravné kroky k mezioborové konferenci dne 16.9.2015: 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.
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MANAŽERKA PS
 Dne 17.6.2015 manažerka PS senioři a ZP budou hosty na Komisi sociální a prevence kriminality –
stručně bude představena Pracovní skupina, ev. zodpovězeny otázky týkající se PS.
 Pozvánka na konferenci soc. služeb, která se bude konat dne 18.6.2015 ve Zlíně, téma Sociální
inovace - fenomén současnosti.
 Vyšel magazín Moravský senior 5/2015, poutavé čtení pro seniory, výtisky zdarma.
 Navrhuje vyjednat možnost slevněného vstupného do Městského divadla pro seniory.
 Kontrola úkolů č. 3/ 2015 termín do 15.6.- distribuce KPSS na r.2015 –2017, č.4/2015 plněn.

AD 3/ Senior taxi
Informace Mgr. Sohrové
 Společně s místostarostou p. Jedličkou navštívili Bohumín, kde je tato služba již 3 roky.
 Bohumín je velikostí podobné město jako Bruntál, s tím rozdílem, že nemá MHD.
 Je třeba stanovit kritéria pro tuto službu - časový rozsah, místa, kde bude taxi jezdit (nemocnice,
OL, úřady, aquapark??), věkovou hranici pro případné uživatele této služby a další.
 Bohumín má tuto službu určenu jen seniorům, protože osoby se zdravotním postižením mají jiné
možnosti, jak se dopravovat (např. příspěvek na mobilitu).
 Je zjištěno, že v Bruntále je 2.800 seniorů starších 65 let, z toho starších 70 let cca 1.600 seniorů.
 Bohumín uvádí, že náklady na tuto službu byly první rok 240.000 Kč, s přibývajícím zájmem ze
strany seniorů byly tyto náklady navýšeny až na letošních 480.000 Kč; Jedna jízda stojí seniora 15
Kč, zbývající náklady hradí město; Je nutné, aby taxislužba, která bude tuto službu provozovat měla
dispečink. Dále je vhodné, aby si na vlastní náklady pořídila příslušný PC program a pracovníci MěÚ
měli tak možnost do tohoto programu nahlížet a dělat namátkové kontroly.
 Už dvě bruntálské taxislužby projevily zájem.
Mgr. Májková: Konstatovala, že ve stávajícím rozpočtu OSV není položka, ze které by bylo možné
náklady spojené s provozem Senior taxi vykrýt. V případě zavedení Senior taxi v Bruntále a jeho
zařazení pod OSV by bylo nezbytné navýšení rozpočtu OSV o příslušnou částku, tak aby nedošlo ke
krácení stávajícího rozpočtu a tím k ohrožení ostatních činností zabezpečovaných OSV (včetně
financování sociálních služeb).
Bc. Šíblová: Se stanoviskem Mgr. Májkové souhlasí, ale dříve než se rozhodne, chtěla by ještě informaci
v jaké výši dotuje město MHD.
Stávající členové se mohli vyjádřit, zda jsou pro zavedení projektu.
Informace, které byly podány vedoucí odd. sociálních služeb a ved. OSV byly dostačující; na to byly
kladeny otázky, které ved. OSV zodpovídala a vzniklá diskuse ukázala, že 6 členů PS je pro zavedení
Senior taxi, ale je zde opravdu obava, aby kvůli finančním prostředkům, které bude nutné použít na
provoz taxi nebyl krácen rozpočet pro sociální oblast, kde již nyní finanční prostředky jsou
nedostatečně přidělovány (nastavovány).
Shrnutí: PS Senioři vyjádřila podporu zavedení Senior taxi v Bruntále za předpokladu, že důsledkem
jeho provozování nebude krácení nebo limitování rozpočtu odboru sociálních věcí na zajištění
stávajících činností, popř. plánovaných činností na rok 2016 a další.
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Ad 4/ Uložené úkoly
Č. 5/2015 Připravit zhodnocení roku 2014 za PS senioři a odeslat koordinátorce KPSS
Termín : 5.6.2015
odpovídá: manažerka PS
Č.6/2015 Připravit a presentovat PS na Komisi sociální a prevence kriminality
Termín: 17.6.2015
odpovídá: manažerka PS

Ad 5/
Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat.
Pracovní jednání ukončila manažerka PS. Příští setkání je plánováno na 29.6.2015 na 8.00 hod.

Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů

V Bruntále dne 3.6.2015
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