
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Děti, mládež a rodina 

č. 5/2015 

DATUM KONÁNÍ:  30. 6. 2015  

ČAS KONÁNÍ:  8:00 – 10:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, budova A, zasedací místnost č. 116 

PŘÍTOMNI: Bc. Vendula Bradová, Markéta Brziaková, Mgr. Martina Božková, Mgr. Ivana Májková, 

Ivana Bittmanová, Lucie Paráková, Dagmar Němcová, Bc. Leona Ďuricová  

OMLUVENI:  Mgr. Stanislav Toman, Mgr. Roman Hota, Dana Šťuková, Františová Šárka 

 
PROGRAM: 

1. Informace koordinátorky KPSS, Bc. Venduly Bradové 

2. Informace od vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Májkové 
3. Metodika zjišťování potřeb uživatelů 

4. Konference Práce s rodinou – příklady dobré praxe  
5. Případová konference – presentace metodiky SPOD 

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 
přítomné a seznámila je s body programu. Do programu byly mimořádně zařazeny, na základě žádosti 

vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Májkové, informace ohledně ukončení činnosti FOD a AMT centra. 
Nikdo proti zařazení tohoto bodu na jednání nevznesl námitku.   

 

Ad 1/ Informace koordinátorky KPSS, Bc. Venduly Bradové 
 Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – rozesláno členům KPSS, srpen 

2015 – seznámí se s tímto dokumentem Komise sociální a prevence kriminality, poté RM na 
vědomí. 

 Tisk IV. Komunitního plánu sociálních služeb – každý člen KPSS jeden výtisk 
 16. 6. 2015 – jednání ZM – návrh fin. částek nad 50.000,- Kč dvanácti reg. soc. službám - 

schváleno 

 Setkání s žadateli o dotaci na MěÚ Bruntál – Odbor sociálních věcí dne 22. 6. 2015 
zorganizoval setkání s žadateli o dotaci z rozpočtu Města Bruntál. Cílem tohoto setkání bylo 

předání a vzájemné sdílení informací vztahujících se ke každoročně vyhlašovaným programům 
pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro oblast sociální a také v oblasti podpory 

poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Bruntálu. Zazněly novinky 

vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
která nabyla účinnosti dne 20. 2. 2015, včetně nejčastějších příčin porušení rozpočtové kázně a 

jejich prevence. 
 Aktualizace a doplňování údajů v EKSS umístěného na webu Města Bruntál  - 

emailem koordinátorce; požadované změny jsou realizovány. 

 Činnost MT: Revize Základní listiny KPSS, Org. a jednacího řádku PS, MT, Přihlášky, dále 
Tvorba metodik Monitoringu a evaluace KPSS, příprava Metodiky monitorovacích návštěv 

 5. 9. 2015 – Veletrh sociálních služeb Města Bruntálu – do 15. 7. 2015 poslat vyplněné 
návratky koordinátorce, zvážit vhodnou formu prezentace služby 

 PS OZP – 11. 6. 2015 – Kulatý stůl - Lidé se zdravotním hendikepem hledají práci daleko hůře 

než lidé zdraví. Nezaměstnanost v okrese Bruntál je nyní čtvrtá nejvyšší v republice a její míra 
dosahuje 11.1 %. Bez práce je tady téměř sedm a půl tisíce lidí a mezi nimi je 1114 lidí se 



 

                         

zdravotním postižením. Právě skupině osob se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním chce pomoci hledat práci  pracovní skupina Osob se zdravotním postižením 

Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál. Pozvala proto na jednání ke kulatému 

stolu bruntálské zaměstnavatele a také zástupce osob se zdravotním postižením, kterým tak 
chtěla vytvořit neformální prostředí k diskusi o této problematice. Cílem bylo podpořit zájem o 

zaměstnávání lidí s hendikepem a odstranit často zbytečné bariéry v komunikaci zaměstnavatelů 
s lidmi se zdravotním omezením a případně i sociálními organizacemi, které v této oblasti v 

Bruntále působí. Poprvé k jednání u kulatého stolu zasedli zaměstnavatelé, zdravotní postižení 
lidé a zástupci sociálních služeb z Bruntálu 11. června. Účastníci setkání se mohli seznámit s 

legislativou týkající se této problematiky, s prezentací vyvracející mýty a předsudky vztahující se 

k zaměstnávání lidí se zdravotním omezením a také s příklady dobré praxe, které dokazovaly, že 
zaměstnání osob se zdravotním postižením má smysl. „Je jen škoda, že se ze zhruba dvaceti 

pozvaných zaměstnavatelů, dostavila jen pětina. Přitom víme, že firmy tady nabírají 
zaměstnance, ale lidí se zdravotním omezením nijak viditelně neubývá. Možná jejich většímu 

zaměstnávání brání obavy a předsudky zaměstnavatelů, pramenící právě z neznalosti této 

problematiky. Přitom jednak lze na takovém zaměstnání vydělat, jednak je hned několik 
organizací poskytujících sociální služby připraveno takovým zaměstnavatelům pomoci,“ řekl 

jeden z organizátorů setkání Aleš Šupina z bruntálského pracoviště Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje. Všichni účastníci setkání dostali takzvaný informační 

balíček, který obsahoval veškeré prezentované materiály a další materiály týkající se dané 

problematiky. → veškeré informace z této akce budou na webu města v sekci KPSS 

 SENIOR ROKU – nominace probíhají do 14. 8. 2015 – vhodný adept do kategorie nejlepší 
senior/seniorka a nejlepší klub – za PS Senioři nominována paní Anna Staňková. 

 
 

Ad 2/ Mgr. Májková informovala přítomné členy PS o ukončení činnosti FOD a AMT centra a o převzetí 
obou aktivit opavskou společností EUROTOPIA, k datu 1. 7. 2015. EUROTOPIA rovněž požádala o část 

dotace z rozpočtu města Bruntál (tu část, kterou nevyčerpá z důvodu ukončení činnosti pobočka FOD) 

v rámci dotačního řízení města Bruntál na podporu registrovaných sociálních služeb. Mgr. Májková 
členům PS nastínila situaci a přednesla přítomným členům písemné stanovisko EUROTOPIE 

k poskytování převzatých služeb na území města Bruntál. Vyjádření EUROTOPIE obsahovalo 
memorandum o provozování AMT centra, avšak chyběli tam informace o provozování služby SAS, která 

je stěžejní registrovanou sociální službou. Členové PS proto doporučili, aby EUROTOPIA doplnila 

informace k provozování služby SAS dle náležitostí žádosti o dotaci, tak, jak to musejí dělat i ostatní 
žadatelé o dotaci. Zejména pak uvést rozsah a četnost poskytované služby, kapacitu, personální 

zabezpečení atd. Dále členové PS doporučují, aby EUROTOPIA předložila písemné stanovisko MSK, jak 
službu vnímají (zda se z jejich pohledu jedná o službu nově vzniklou, nebo pokračující, pod jinou 

hlavičkou), neboť toto vyjádření ze strany MSK bude mít důležitý dopad v oblasti financování služby ze 

strany města Bruntál. M. Brziaková také upozornila přítomné členy, že v souvislosti se změnou 
poskytovatele obou služeb (SAS i AMT centra) bude muset dojít k aktualizaci stávajícího IV. Plánu dle 

metodik (což bude úkol pro manažerský tým ve spolupráci se členy PS).  

Ad 3/ M. Brziaková představila členům PS metodiku zjišťování potřeb uživatelů, ze strany členů byly 

pouze drobné připomínky k obsahu, které budou do metodiky zapracovány. Členové PS se dohodli, že 
na příštím jednání PS bude aktualizován dotazník, tak, aby byl v souladu s metodickými pokyny a 

doporučeními.  

 

Ad 4/ M. Brziaková informovala přítomné členy o přípravných krocích konference Práce s rodinou – 

příklady dobré praxe a vyzvala členy, aby se přihlásili se svými příspěvky k aktivní účasti, neboť to je 
opatření v rámci jejich PS. Dále upozornila přítomné, že pokud se sejde větší množství příspěvků, než je 

časová dotace konference, o příspěvcích budou hlasovat členi PS napříč KPSS. V tuto chvíli probíhá sběr 

příspěvků, termín bude prodloužen, neboť se prozatím se se svými příspěvky přihlásili pouze 3 zájemci. 



 

                         

Místnost je již zajištěná, konference bude probíhat na městském úřadě, v místnosti určené pro konání 
zastupitelstva (budova A), bude zajištěno i drobné občerstvení a obsluha (tu budou zajišťovat učni ze 

střední odborné školy Bruntál), pro účastníky bude připraven účastnický list. Během července proběhne 

hlasování, v srpnu pak budou připraveny přihlášky a pozvánky. Každý účastník obdrží zároveň brožuru 
Příklady dobré praxe, kde budou nejen medailonky aktivních účastníků konference, ale rovněž popsány 

příklady dobré praxe poskytovatelů a zadavatele, kteří byli zapojeni do projektu „Podpora sociální 
integrace v Bruntále“ 

 

Ad 5/ Mgr. Božková presentovala metodiku Případových konferencí, realizovaných SPOD Bruntál. 

Proběhla diskuze, jak by takové PK mohli probíhat v rámci činnosti PS. Členové se shodli, že cílem PK 

není suplovat činnost SPOD a přebírat jeho kompetence, nýbrž zejména společně řešit případy, které už 
do činnosti SPOD nespadají. (mládež starší 18 let, mladí dospělí a dospělé osoby). Dále by se mohli řešit 

konkrétní problémy, se kterými se členové v rámci svých činností a poskytování služeb potýkají a 
v neposlední řadě by se mohla využívat technika tzv. „balintovské skupiny“ nebo kasuistických 

seminářů, které na rozdíl od PK nevyžadují přítomnost uživatele a mohou být také velmi přínosné a 

efektivní pro protagonisty takovýchto setkání.  

Úkoly: 

Všichni členové PS zašlou návrhy témat na řešení konkrétních problémů, se kterými se 
během své praxe setkávají a chtěli by je skupinově sdílet, Termín do 18. 8. 2015 na 

marketa.brziakova@seznam.cz 

M. Brziaková vypracuje metodiku PK (case managenetu) pro účely PS 

 

 
 

Termín dalšího setkání PS je naplánován na 19. 8. 2015, od 9:00 hodin 
 

Zapsala: Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny 
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