Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 6/2015
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:

26. června 2015
8.00 - 11.00 hodin
Městský úřad Bruntál, OSV
Bc. Šíblová, pí Plesniková, pí Wnenková, pí Staňková, Bc. Motyčková,
Bc. Bradová, Mgr. Sohrová, Bc. Matúšů,
Ing. Šupina, M. Tesařová, V. Kaiser, Mgr. Bc. Májková, J. Pata

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace jednotlivých členů PS
Informace koordinátorky KP
Kontrola úkolů
Zhodnocení práce PS za I. pol. 2015, plán úkolů, termínů porad na II. pol. 2015
Uložené úkoly
Diskuse a závěr

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala
všechny přítomné a seznámila je s body programu.
Ad 1/ Informace členů PS
Zprostředkované informace od Mgr. Vojtíškové (Fosanima o.p.s.)
 Proběhla svépomocná skupina, další setkání se plánuje 10.9.2015 od 16.00 hodin.
 Přibývá pečujících osob, které se účastní svépomocných skupin.
 Po manažerce PS požadují informaci ohledně projektu Senior taxi.

Bc. Šíblová: Projekt Senior taxi nemá nic společného s Centrem sociálních služeb pro seniory
Pohoda, p.o. Centrum pracuje na projektu z Regionálního operačního projektu (ROP) na nákup
aut pro sociální služby, a to osobní automobil pro PS, užitkový vůz na rozvoz stravy a dodávku
minibus s plošinou pro vozíčkáře. Maximální výše finančního příspěvku z ROP činí 85%
způsobilých výdajů, centrum bude spolufinancovat 15%. Projekt se připravuje na 2 mil. Kč,
předpokládaná doba realizace je do 31.12.2015.
Bc. Motyčková
 Kapacita PS je stále naplněna.
 Mají hodně zájemců o zapůjčení lůžek, ale v současné době jsou všechny rozpůjčované,
takže nemohou zájemce uspokojit.

Bc. Šíblová: Centrum bude na základě ceníku od 1.7.2015 oficiálně půjčovat kompenzační
pomůcky. Lůžek k zapůjčení máme dost, ale pouze mechanických, nikoliv elektrických.
Z. Pavlitová
 Proběhl výlet do Olomouce, všichni byli spokojeni.
 Proběhla rekondice v Malé Morávce, zúčastnilo se jí 34 účastníků.
 Další akce plánují dle finančních možností.
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R. Wnenková
 Na OOP mají pacienta, který má zájem o umístění v DPS (spojí se telefonicky s M. Matúšů
a společně budou řešit).
 Na minulé schůzce byla požádána, aby zpracovala analýzu kolik lidí z Bruntálu
v předchozích 5 letech využilo sociální hospitalizace. Analýzu předložila Mgr. Májkové.
Analýza ukázala, že soc. lůžka využili v průměru 2 lidé z Bruntálu během jednoho roku.
Mgr. Sohrová
 Projekt Senior taxi bude zítra předložen na jednání Rady města, která by měla dát své
stanovisko a na základě toho, se pak rozhodne o dalším postupu.
 Pokud jde o dotaci MHD, jsou to 2.200.000 Kč.
 Zájem o Senior taxi byl již před 2 roky, ale byl zamítnutý, s tím, MHD dobře pokrývá celý
Bruntál.
 Hovořila s pí Kučerovou ohledně vhodného výběru filmů pro seniory. Paní Kučerová uvedla,
že se bude snažit vybírat filmy, které by seniorům vyhovovaly, nicméně upozornila, že
většina dobrých filmů je dabována, což právě seniorům vadí.
A. Staňková
 V červnu absolvovali výlet na Vranov.
 Proběhlo recitační odpoledne, společné cvičení a turnaj v kuželkách.
 15.7.2015 mají společné tvoření, 17.7.2015 budou cvičit s Mgr. Rychlíkovou.
Bc. Matúšů
 Kapacita centra je stále naplněna, evidujeme 53 žádostí o umístění.
 Proběhl 2. Sportovní den, který chceme v příštím roce znovu zorganizovat.
 Na srpen plánujeme celodenní výlet s uživateli.
Informace manažerky PS Bc. J. Šíblové
 17.6. prezentována činnost PS Senioři na Komisi sociální a prevence kriminality,
presentovali jsme společně s PS pro ZP.
 Hodnocení PS za I. pololetí 2015.
V rámci komunitního plánování soc. služeb na 2015- 2017 si pracovní skupina stanovila
priority:
1 . Spokojenost uživatelů se sociálními službami
2. Zvýšit informovanost zainteresovaných subjektů seniorů i laické veřejnosti.
Zjisti potřeby osob trpící demencí a jejich pečujících osob.
3. Senioři mají možnost získat malometrážní byty za ekonomicky přijatelných
podmínek
K naplnění těchto priorit byly stanoveny opatření.
K prioritě č.1
 Zachovat síťě pobytových služeb pro seniory (senioři, ZP, OS)
 Zachování a rozvoj sítě terénních služeb - rozšíření pečovatelské služby na území
města, změna registrace, časová dostupnost.
 V současné době mapujeme terén (do 30.9.2015).
 Zachování stávajících amb. služeb a vznik nové služby denního stacionáře - zajištění
prostorů, finanční analýza, zajištění registrace služby.
 Řešíme možnost vhodných prostorů, abychom finančně zajistili provoz.
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Zachování sítě návazných služeb (zachování Klubu seniorů, zachovat činnost
svépomocné skupiny pro pečující osoby s demencí. Senioři a pečující osoby se
pravidelně setkávají s cílem výměny zkušenosti při péči o seniory v domácím prostředí
a je jim poskytována podpora formou přednášek a diskusí).
K této aktuální problematice se připravuje vydání příručky pro pečující, zaznamenali
větší zájem rodinných příslušníků na semináře k této problematice, které jsou zasílány
s předstihem.

K prioritě č. 2
 Vytvořit fungující informační kanál, který seniorům podá informace jak trávit volný čas,
jak se vzdělávat, jak zachovávat pohybovou aktivitu. Informace a osvěta široké
veřejnosti, aby pečující osoba i laická veřejnost věděli kam se obrátit v případě potřeby
o informace.
 Informace jsou zajišťovány formou pozvánek k přednáškám a setkáváním, pomoci
článků v místním tisku, web města…
 Populace stárne, dle statistik přibývá osob s demencí a jejich pečujících, ve městě
Bruntál dosud nemáme zmapovány tyto potřeby. Proto jako jedná z aktivit vede
k mapování - oslovení skupiny odborníků zabývající se výzkumem v této problematice
znamená t : zajištění fin. zdrojů, zvolení vhodného typu výzkumu, vyhodnocení.
 V této oblasti se jedná o nový program, který je začleněn do PS, ovšem velmi
potřebný.
K prioritě č. 3
 Zlepšení ekonomické dostupnosti bytů zvláštního určení pro seniory a osoby trpícími
zdravotními obtížemi. V současné době jsou stanoveny v zásadách hospodaření
s bytovým fondem v majetku města taková opatření, že nutno dopředu zaplatit
registrační poplatek, který činí 2.000 Kč a 6-ti měsíční nájem dopředu.
 Vytvoření Pracovní skupiny pro úkol a připravení návrhu změny pravidel společně
s HSM, ve spolupráci s odborem soc. věcí. Pracovní skupina zatím není vytvořena, ale
již proběhly 3 jednání, kde se postupně ujasni, kdo jaké podklady připraví k jednání.
 Na II. pololetí předkládáme návrh plánů jednání PS
21.9.2015 od 8.00 hod
19.10.2015 od 8.00 hod
23.11.2015 od 8.00 hod
7.12.2015 od 8.00 hod

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, poté RM na
vědomí.
Ø Tisk IV. Komunitního plánu sociálních služeb – každý člen KPSS jeden výtisk
Ø 16.6.2015 – jednání ZM – návrh fin. částek nad 50.000,- Kč dvanácti reg. soc.
službám – schváleno, nyní uzavírání smluv, převod fin. částek
Ø Komise sociální a prevence kriminality – 17.6.2015, 15 hod. v rámci KPSS představení
prostřednictvím manažerů Pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením.
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Ø 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.
Ø Aktualizace a doplňování údajů v EKSS umístěného na webu Města Bruntál emailem koordinátorce; požadované změny jsou realizovány.
Ø Činnost MT: Revize Základní listiny KPSS, Org. a jednacího řádku PS, MT, Přihlášky, dále
Tvorba metodik Monitoringu a evaluace KPSS, příprava Metodiky monitorovacích návštěv
Ø 19.9.2015 – Tak tu spolu žijeme, pořadatel MěÚ, v realizaci příprav.
Ø 5.9.2015 – Veletrh sociálních služeb Města Bruntálu – do 15.7.2015 poslat
vyplněné návratky koordinátorce, zvážit vhodnou formu prezentace služby
Ø 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.
Ø 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.
Ø 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
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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
Ø Psychiatrická poradna Krnov – MUDr. Procházková
Ø SENIOR ROKU – nominace probíhají do 14.8.2015 – vhodný adept do kategorie nejlepší
senior/seniorka a nejlepší klub? Viz kritéria a podmínky ceny senior roku.

Ad 3/ Kontrola úkolů
Č. 5/2015 Splněno
Č.6/2015 Splněno
Ad 4/ viz Informace Bc. Šíblové
Ad 5/ Diskuse a závěr
Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat.

Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů
V Bruntále dne 2.7., 16.7. 2015
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