
 

                         

Zápis č. 3/2015 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny 

ze dne 22. 06. 2015 
 

DATUM KONÁNÍ:       22.06.2015 

ČAS KONÁNÍ:  9.00 – 11.00 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č.116 (odd. sociálních služeb) 

 

PŘÍTOMNI:                Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Ivan Zgibor, 
 

OMLUVENI:                Barbora Gavendová, Bc. Romana Dudušová, Bc. Romana Daněčková, Marcela 
                                  Bonková, Bc. Jana Juřenová, MSc. 

                                                                                                                  
NEOMLUVENI:           Jarmila Bandyová, Mgr. Martin Navrátil PhDr., Lenka Kováčová, 

                                  Pavla Vogelová  

 
HOSTÉ:                      Petr Vaněk 

 
PROGRAM:                         

1. Zahájení a přivítání členů PS a hostů 

2. Informace koordinátorky KPSS, informace z manažerského týmu 
3. Informace členů PS / zástupců sociálních služeb 

4. Metodika monitoringu a evaluace KPSS 
5. Diskuse 

6. Závěr 

 

Ad 1/ Úvod 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková 
přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu. Paní Marcela Bonková podala písemný 

návrh na odstoupení z pracovní skupiny Etnické menšiny k 30. 6. 2015 z důvodů ukončení pracovního 
poměru u organizace FOD. O zániku členství bude paní Marcela Bonková vyrozuměna písemně. 

 

Ad 2/ Informace koordinátorky KPSS 

 Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovala koordinátorka – nyní 

k připomínkování manažerům, poté bude rozesláno členům KPSS 

 Tisk IV. Komunitního plánu sociálních služeb – rozdán členům - každý obdrží 1x výtisk 

 16.6.2015 – jednání ZM – návrh finančních 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 dataci na MěÚ Bruntál – 22.6.2015, 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 sociálních a návazných služeb osloveny – návratku poslat zpět do 15.7. 2015, již nyní 
vhodné přemýšlet, jak zajímavě budou zástupci svou službu prezentovat. 

 Dotazník k průzkumu bariér ve městě Bruntál – Pracovní skupina Osoba 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 zajištění 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 setkáváme. 

 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 

v roce 2006 z uskutečněného vládního programu Mobility pro všechny. Bližší informace: Ing. 
Aleš Šupina, Městský úřad Bruntál. 

 PS DMR: Připravované kroky k mezioborové konferenci (16.9.2015): byly rozeslány přihlášky 

k aktivní účastí formou příspěvku 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. 

 PS Senioři – Senior taxi – PS se k této aktivitě staví pozitivně za předpokladu, že nebude tímto 

dotčen rozpočet odboru sociálních věcí. 

 PS OZP – Kulatý stůl – 11. 6. 2015 – setkání zástupců organizací zprostředkujících zaměstnání 

osob s handicapem se zástupci PS OZP, OSV MěÚ Bruntál. 

 SZZ Krnov zahajuje provoz psychiatrické ambulance od 9. března 2015 (MuDr. Dominika 

Procházková) 

Ordinační doba. Pondělí, středa, čtvrtek od 12 do 18 hodin (V tyto dny lze objednávat 

pacienty již od 2. 3. 2015) Telefon: 554 690 264 – sestra, 554 690 263 – lékařka 

 

 

AD 3/ Informace členů PS/ zástupců sociálních služeb 

 

 P. Zgibor  - ztížená práce s uživateli v západní lokalitě 

Organizace OPEN HOUSE zaznamenává v západní lokalitě nezájem uživatelů 
o řešení své nepříznivé životní situace (pokračování ve studiu po základní škole, hledání vhodného 

zaměstnání). V mnoha případech uživatelé tvrdí, že nemusí řešit svoji situaci, nemusí chodit do školy ani 
studovat, protože se o ně postará bůh – víra v boha kazí výsledky započaté práce. 

 
 

 

 
 



 

                         

AD 4/ Metodika monitoringu a evaluace KPSS  
 

Název opatření: 1.1 Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních služeb podporovat děti 
a rodiče k podpoře předškolní přípravy a dalšího vzdělávání dětí a mládeže z cílové 

skupiny etnických menšin. 

Plnění Průběžné hodnocení k 6/2015 

Hodnotící 

indikátory/ 

momentální 

výstupy 

-zrealizováno: Program „Půjdeme do školy“ se zúčastnilo 12 dětí, doučování LIGA o.p.s. – 

15 dětí, doučování OPEN HOUSE o.p.s. – 10 dětí 
- zrealizováno: LIGA o.p.s. – 3 besedy zaměřené na rozvoj vzdělávání, OPEN HOUSE 

o.p.s. – 5 besed zaměřených na rozvoj vzdělávání 
-zrealizováno 14 akcí na udržení a dokončení dalšího vzdělávání LIGA o.p.s. – 3 akce, 

OPEN HOUSE o.p.s. – 11 akcí 

- zrealizováno: LIGA o.p.s. – 7 akcí zaměřených na podporu smysluplného trávení volného 
času, OPEN HOUSE – 7 akcí zaměřených na podporu smysluplného trávení volného času 

Město Bruntál – 1 akce zaměřená na podporu smysluplného trávení volného času 
OPEN HOUSE o.p.s. – 5 osvětových akcí eliminující vznik a rozvoj závislostí 

 

  

Zodpovědná 

organizace: 

PL   LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Město Bruntál 

Spolupracující 

organizace: 

 

 
Základní a střední školy, školní psycholog, Policie ČR, Městská policie Bruntál, HSZ ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 
 

Název opatření: 2.1 Systematickou prací zainteresovaných poskytovatelů sociálních služeb podporovat 
cílovou skupinu etnické menšiny k vlastnímu zvyšování zaměstnanosti na volném 

pracovním trhu.  

Plnění Průběžné hodnocení k 6/2015 

Hodnotící 

indikátory/ 

momentální 

výstupy 

Udržení podniku Zelená dílna – 21 zaměstnanců (LIGA o.p.s.) 

Udržení a rozvoj Malých technických služeb – 4 zaměstnanci (LIGA o.p.s.) 
Udržení stěhovacího servisu  - 3 zaměstnanci (LIGA o.p.s.) 

Program Pracovní poradenství SAS pro rodiny s dětmi – zapojeno 32 osob (LIGA o.p.s.) 
Oslovení zaměstnavatelů – LIGA o.p.s. – 5, 

-zrealizováno: 6 besed eliminující vznik a rozvoj nezaměstnanosti – LIGA o.p.s. -2, OPEN 

HOUSE o.p.s. – 3, Slezská diakonie BETHEL Bruntál – 1 beseda v rámci Preventivně 
informačního programu na téma Drogová problematika a bydlení 

Informační tabule pro cílovou skupinu etnických menšin umístěná na ulici Dlouhá – slouží 
k posílení informovanosti – 1 ks 
 

 

  

 

Zodpovědná 

organizace: 

Po 

LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Město Bruntál, Slezská diakonie BETHEL Bruntál 

Spolupracující 

organizace: 

 

 

 
Základní a střední školy, školní psycholog, Policie ČR, Městská policie Bruntál, ÚP Bruntál 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

                         

 

Název opatření: 3.1 Prostřednictvím poskytování kvalitního poradenství dosahovat postupného zvyšování 

znalostí finanční gramotnosti cílové skupiny etnických menšin a snižování její zadluženosti. 

Plnění Průběžné hodnocení k 6/2015 

Hodnotící 

indikátory/ 

momentální 

výstupy 

Program dluhové poradenství – zapojeno 36 osob (LIGA o.p.s.) 

-zrealizováno – 3 besedy zaměřené na řešení dluhové problematiky LIGA o.p.s., OPEN 
HOUSE o.p.s. – 2 besedy 

Řešení dluhové problematiky v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 30 
rodin (LIGA o.p.s.) 

 

  
 

Zodpovědná 

organizace: 

Po 
LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Město Bruntál, Slezská diakonie BETHEL Bruntál 

Spolupracující 

organizace: 

 

 
Základní a střední školy, Policie ČR, Městská policie Bruntál, ÚP Bruntál 

 

 

 
 

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny 
 

 
 


