Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
č. 11/2015

DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:
HOST:

30.9.2015
8:00 – 11:00 hodin
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 142
pí.M. Brziaková, pí.B. Gavendová, Bc. J.Šíblová, Bc. M. Medková,
Mgr. Bc. I. Májková, Bc. V. Bradová
pí. V. Štěpaníková, Mgr. P. Sohrová, pí.R. Zlámalová
Mgr. Aneta Hašková, pí. Drozdová

PROGRAM:
1. Revize Přihlášky KPSS, Základní listiny KPSS, Org. a jednacího řádu PS, MT
2. Tvorba metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS
3. Informace koordinátorky
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1/
- Spolu se zápisem opětovně poslat dokumenty s návrhy změn vkomponované do: Přihláška,
Základní listina KPSS, Organizační a jednací řád PS, Organizační a jednací řád MT –
koordinátorka – splněno.
- Případné návrhy, dotazy, připomínky k dokumentům: Přihláška, Základní listina KPSS,
Organizační a jednací řád PS, Organizační a jednací řád MT – zaslat emailem koordinátorce
nejpozději do T: 23.8.2015 – manažeři – bez připomínek ze strany manažerů.
- Na příští jednání přijdou manažeři pečlivě připraveni na: viz výše uvedené + návrhy na
koncepční úpravu/tvorbu metodiky Monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS –
manažeři PS – splněno.
- V rámci PS do konce roku 2015 nominovat členy monitorovacího týmu – manažeři –
proběhne.
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – Mgr. Aneta Hašková
a pí. Drozdová, zástupkyně této org. představily tuto organizaci, sdělili, že v Bruntále klienty
prozatím nemají a rádi by naším prostřednictvím informace o jejich službě šířili mezi
potencionální klienty. Předjednáno, že dne 12.10.2015 se zúčastní jednání PS OZP jako hosté,
o členství v KPSS zatím zájem nemají, takto navázaná spolupráce s KPSS města Bruntál je pro
ně dostačující. Dále viz informace v příloze:
- Bod programu č.1 - vzhledem k náročnosti bodu č. 2 - Tvorba metodiky monitoringu,
evaluace a aktualizace KPSS bude revize Přihlášky KPSS, Základní listiny KPSS, Org. a jednacího
řádu PS, MT –řešena na následujících jednáních MT.
Ad 2/
Manažeři PS DMR, Senioři, OZP sdělili, že v rámci PS proběhl monitoring naplňování indikátorů
jednotlivých opatření – viz zápisy z PS. MT se shodl na tom, že v rámci zachování jednotnosti bude
monitoring naplňování indikátorů jednotlivých opatření zapsán do tabulky totožné se závěrečnou
evaluací KPSS, čímž bude zajištěna přehlednost informací v rámci monitoringu KPSS jednotlivých PS.
Tato tabulka obsahující monitoring bude nedílnou součástí zápisů z daného jednání PS, na kterém
monitoring proběhne. Ti manažeři, kteří monitoring do této tabulky nezapsali (tzn. zaznamenali
monitoring do prostého zápisu z jednání PS), provedou takto nejpozději do 12.10.2015 a zašlou toto
koordinátorce a na jednání MT dne 12.10.2015 s monitoringem seznámí MT – úkol.
V průběhu jednání MT proběhla tvorba metodiky Monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS.
Ve tvorbě výše uvedeného bude plynule pokračováno na následujícím jednání MT.

Ad 3/
 4.9.2015 – Den seniorů – organizátor – Centrum sociálních služeb Pohoda, p.o. – perfektně
zorganizovaná akce pro obyvatele centra, jejich rodinné příslušníky, zástupce zřizovatele,
spolupracující organizace, veřejnost
 5.9.2015 - XI. Veletrh sociálních služeb města Bruntál – informace např. v článku na
webu města →
http://www.mubruntal.cz/socialni-a-navazne-sluzby-vse-na-jednom-miste-ve-spolecenskem-dome/d954606
 Zápisy veřejnosti v pamětní knize i ohlasy poskytovatelů soc. služeb vypovídají o zdařilé
akci
 Potravinová sbírka: značný ohlas veřejnosti – viz seznam vybraných potravin, současně i
někteří poskytovatelé soc. služeb – zaměstnanci organizací provedli sbírku potravin!
 Podněty ke zlepšení/konstruktivní kritika:
SD – filmy o sociálních službách – zvukař – nutná kvalitní propojenost kabelů,
SONS – v přízemí bylo chladno – otevřít pouze jedny dveře pro příchozí.
 23.9.2015 - mezioborová konference pořádaná OSV za účasti odborné i laické veřejnosti
pod názvem: „Práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením“. Prezentovaly se
příklady dobré praxe; je vydán Sborník.
 V sobotu 16.9.2015 - v městském parku festival písní a tanců, pod názvem: „Tak tu spolu
žijeme“. Akce se účastnili zástupci národnostních menšin žijících na území Bruntálu.
 Závěrečné vyúčtování dotace – příjemci dotace – dbát povinností vyplývajících ze smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bruntál.
 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji na léta 2015 – 2020 – viz příloha zápisu.
 7. ročník týdne sociálních služeb v ČR se koná 5. - 11. 10. 2015
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR v rámci vyhlášeného týdne sociálních služeb
v ČR chtějí ukázat široké české veřejnosti ukázat, že:
Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás.
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům,
osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod.
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy,
aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.
Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů.
V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují
přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou
sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje
schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.
Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále
pokračuje.
ZDROJ A VÍCE INFORMACÍ ZDE: http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + PREZENTACE SOC. SLUŽEB:
 Slezská diakonie – „Gulášbar“ – náměstí Bruntál – 6.10. – 7.10.2015
 -//- DOD – 8.10.2015, do 14 hod
 LIGA o.p.s. – 25.výročí založení – 6.10.2015
 Centrum soc. služeb Pohoda – DOD – 8.10.2015, od 14 hod.
 EUROTOPIA o.p.s. – DOD, 9 – 14 hod.


Fosanima o.p.s. – za finanční podpory města Bruntál vydána brožura DEMENCE – příručka
pro rodinné příslušníky a pečující - základní informace o tom, co je demence, jaké jsou příznaky
a stádia tohoto onemocnění, ale také, jak se dá o nemocného s demencí pečovat nebo jak
s ním komunikovat. Příručka obsahuje také cenné rady týkající se svéprávnosti, vyřízení
příspěvku na péči či kontakty na služby a zařízení věnující se osobám s demencí. (příručka je
k dispozici na městském úřadu – odboru sociálních věcí, v městském informačním centru,




během září, října bude k dispozici v ordinacích praktických a odborných lékařů nebo na úřadu
práce, oddělení sociálních služeb).
Eurotopia o.p.s - ZM města Bruntál dne 22.9.2015 schválilo mimořádnou dotaci.
EKSS – kromě sekce komunitního plánování nově umístěn i na titulní stránce webu města.

Ad 4/ + Ad 5/
Koordinátorka jménem MT poděkovala paní Barboře Gavendové, odstupující manažerce PS OKS,
za profesionální a lidskou spolupráci v rámci jednání PS i MT a popřála vše dobré do let
následujících. 
Koordinátorka sdělila, že na následujícím jednání MT dne 12.10.2015 již bude za PS OKS přítomna nová
manažerka, Bc. Kateřina Hymonová, která bude dne 30.9.2015 do této funkce jmenována.
Další jednání MT - dne 12.10.2015, 10:30 hod., Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 142
Úkoly:
- Monitoring naplňování indikátorů jednotlivých opatření - zapsat do tabulky totožné se
závěrečnou evaluací KPSS - do 12.10.2015 zaslat toto koordinátorce a na jednání MT
dne 12.10.2015 s monitoringem seznámit MT – úkol.
- Příští jednání - manažeři budou pečlivě připraveni na úpravu/tvorbu metodiky
Monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS – manažeři PS.
Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, 1.10.2015

