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Zápis ze schůzky č.4/2015 pracovní skupiny 
 „Osoby se zdravotním postižením“ 

ze dne 23.června 2015 

 

 

Přítomni:  p. Bc. Bradová V., p. Francová M., p. Holčapek, p. Kaiser V., p. Bc. Kučerová P., 
 p. Mgr. Vaňková L., p. Bc. Medková M., p. Pata J., p. Pavlitová Z., p. 
 Ing. Šupina A., p. Tesařová M., p. Tomanová Z., p. Bc. Toporská J., 
 p. Špičáková M. 

Nepřítomni:  p. Hrabáčková L., Krupa R., p. Mičulková, p. Bc. Urbanová R.,  
Omluveni: p. Mgr. Konečný P., p. Bc. Kmínková I., p. Mgr. Bc. Májková I., p. Pavelková J., 
  p. Sklářová Z., p. Mgr. Sohrová P., p. Zlámalová R.  
Čas konání: 13.00 – 15:00 hod  
Místo konání: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 142  
 

 
PROGRAM 

1. Uvítání, schválení předchozího zápisu  
2. Informace koordinátorky KPSS  

3. Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 1.  

4. Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 2.  

5. Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 3.  

6. Informace o přípravě metodik monitoringu a evaluace KPSS  

7. Diskuze  

8. Závěr  
 

Ad 1/ Uvítání, schválení předchozího zápisu 
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním 
postižením p. Medková. Na schůzce byli představeni noví zástupci za stávající organizace, p. 
Francová za Centrum pro dětský sluch Tam Tam Olomouc a p. Holčapek za Bruntálskou dílnu  
Polárka. Poté p. Medková seznámila s předchozím zápisem ze schůzky konané dne 22.4. 2015, 
přítomní ho odsouhlasili, a potvrdili doručení.  
 
AD 2/ Informace koordinátorky KPSS 

 Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – rozesláno členům KPSS, srpen 
2015 – seznámí se s tímto dokumentem Komise sociální a prevence kriminality 

 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 - 

scháleno 

 Komise sociální a prevence kriminality – 17.6.2015, 15 hod. v rámci KPSS představení 
prostřednictvím manažerů Pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením. 

 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. 
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 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 DMR: Přípravné kroky k mezioborové konferenci (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. 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 
 Nově otevřená psychiatrické ambulance v Krnově - MUDr. Procházková. 

AD 3/ Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 1. 
Cíl 1. Zachovat síť služeb pro osoby se zdravotním postižením v takovém rozsahu, 

který odpovídá zjištěným potřebám a poptávce ze strany uživatelů a 
zadavatele. 

Opatření 1.1. Zachovat síť pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením. 

 Realizátory jsou Sagapo p.o.  a ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení. Informace 
podala pouze Zástupce ARCHA, neboť zástupci Sagapa nebyli přítomní. 
ARCHA – aktivity chráněného bydlení probíhají podle plánu, financování je zajištěno, 
pracovníci se průběžně vzdělávají, kvalita služby je zajištěna. Aktuálně budou obsazovat 1 
volné místo ve službě. 
Opatření 1.2. Zachovat síť ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 Realizátory jsou SDMB o.s.; CZP MSK o.p.s., detašované pracoviště Bruntál; Slezská 
diakonie RÚT Bruntál, sociální rehabilitace; Sagapo p.o.; Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 
Informace zazněly od přítomných členů. 
SDMB o.s. - aktivity Dětského denního centra probíhají podle plánu, finance jsou z větší části 
zajištěny, zbývá dofinancovat cca 25%, pracovníci mají naplněný stanovený počet hodin 
průběžného vzdělávání, kvalita služby je zajištěna. Aktuálně mají 7 volných míst ve službě. 
Nejbližší akce pro veřejnost 1.9. Slavnost Berušky v prostorách DDC Beruška. 
CZP MSK – Aktivity odborného poradenství probíhají podle plánu, financování je zajištěno, 
pracovníci se průběžně vzdělávají, kvalita služby je zajištěna. 
Bruntálská dílna Polárka – aktivity sociálně terapeutické dílny probíhají podle plánu, v 
provozu je 5 dílen, financování je téměř zajištěno, průměrná návštěvnost 1 dílny je cca 8-10 
klientů na 1 pracovníka. 
Opatření 1.3. Zachovat síť terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením. 
 Realizátory jsou Centrum pro dětský sluch Tam Tam o.p.s.; Slezská diakonie RÚT 
Bruntál, sociální rehabilitace; Slezská diakonie NOE Krnov, Bruntál, podporované bydlení; 
Slezská diakonie Poradna rané péče MATANA; Sagapo p.o.; CZP MSK o.p.s., detašované 
pracoviště Bruntál. 
Centrum pro dětský sluch Tam Tam – aktivity rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením probíhají podle plánu, financování služby je zajištěno, pracovníci se průběžně 
vzdělávají, kvalita služby je zajištěna, pořádají akce také pro veřejnost, aktuální počet klientů v 
Bruntále je 2. 
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NOE – aktivity podporovaného bydlení probíhají podle plánu, financování služby je zajištěno, 
pracovníci se průběžně vzdělávají, kvalita služby je zajištěna. 
MATANA – aktivity rané péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením a s dětmi v odlišnosti ve vývoji probíhají podle plánu,  financování je zajištěno, 
pracovníci se průběžně vzdělávají, kvalita služby je zajištěna. Aktuální počet rodin v Bruntále je 
3. 
CZP MSK o.p.s. - aktivity osobní asistence probíhají podle plánu, financování je zajištěno, 
pracovníci se průběžně vzdělávají, kvalita služby je zajištěna. 
Opatření 1.4. Zachovat síť návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením. 
 Realizátory opatření jsou SONS oblastní odbočka Bruntál; Sdružení občanů zdravotně 
postižených Bruntál. 
SONS – aktivity pro starší osoby se sluchovým postižením zatím probíhají podle plánu, služba 
má potíže s financováním svých aktivit – krácení financí z dotací, Dotace již byly vyčerpány na 
rekondici a na zájezd do Olomouce. Kvůli nedostatkům financí jsou ohroženy aktivity 
probíhající v sídle organizace, p. Pata jako vedoucí odbočky by chtěl tuto funkci ukončit a 
předat v roce 2015. Aktuální počet členů obastní odbočky je 98. 
SOZdP – aktivity pro starší osoby se zdravotním postižením probíhají podle plánu, rekondiční 
pobyt, rekondiční plavání, členské schůze, také zde byly zkráceny dotace, financování 
jednotlivých akcí si musí členové hradit z větší části sami, je to problém vzhledem k jejich 
sociální situaci. 
  
Ad 4/ Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 2.  
Cíl 2. Zvýšení zájmu zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 
Opatření 2.1. Setkání zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců 
úřadu práce a Města Bruntál za účelem zvýšení zájmu o zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. 
 Realizátorem je CZP MSK o.p.s.; MÚ Bruntál, sociální odbor. 
CZP MSK – aktivity proběhly dle plánu, bylo uskutečněno první setkání, finance jsou 
zajištěny, na základě zkušeností z prvního setkání se bude realizovat příprava dalších aktivit. 
Opatření 2.2. Vytvoření informační kampaně a informačního zdroje k problematice 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 Realizátorem je Fosanima o.p.s.; Slezská diakonie RÚT Bruntál, sociální rehabilitace. 
Fosanima – k realizaci aktivit dojde v II. pololetí 2015 z důvodu spolupráce na opatření 2.1.  
 
 

Ad 5/ Informace o průběžném plnění IV. KPSS, cíle 3.  
Cíl 3. Mapování bariér ve městě Bruntál 
Opatření 3.1. Mapování technických a komunikačních bariér ve městě Bruntál. 
 Realizátorem je CZP MSK o.p.s.; MÚ Bruntál – sociální odbor. 
CZP MSK o.p.s. - realizace aktivit probíhá podle plánu, byl vytvořen a distribuován dotazník, 
sběr dat proběhne do 17.9., jsou určená sběrná místa pro dotazníky – MIC, MÚ Bruntál. 
Finance i pracovníci na realizaci opatření jsou zajištěny.   
 

Ad 6/ Informace o přípravě metodik monitoringu a evaluace KPSS  
 p. Medková informovala o práci manažerského týmu na přípravě tvorby metodik 
monitoringu a evaluace. V současné době probíhá příprava metodiky monitorovacích návštěv, 
kterou zpracovává p. Brziaková. 



 

    4 / 4 

Dále informovala o probíhajících pracovních skupinách Lokálního partnerství a možnosti zapojit 
se těchto skupin. Pro lepší pochopení záměru Lokálního partnerství zpracuje p. Medková 
stručný přehled o tom, co je Lokální partnerství, jak pracuje, jaké možnosti nabízí, kontaktní 
osobu, která má Lokální partnerství na starosti za Město Bruntál. Přehled je přílohou zápisu. 
 

Ad 7/Závěr 
Závěrem vyplynuly následující úkoly: 

 p. Medková zpracuje stručný přehled o Lokálním partnerství, příloha zápisu  
 termín další schůzky bude pravděpodobně koncem srpna 

 
 
 
Zápis provedla: Bc. Medková Monika                       V Bruntále dne 28.června 2015 


