Zápis z jednání pracovní skupiny

Děti, mládež a rodina
č. 6/2015

DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

19. 8. 2015
9:00 – 11:00 hodin
Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 116

PŘÍTOMNI: Bc. Vendula Bradová, Markéta Brziaková, Mgr. Bc. Ivana Májková, Mgr. Pavla
Sohrová, Ivana Bittmanová, Dagmar Němcová, Dana Šťuková, Františová Šárka
OMLUVENI: Mgr. Roman Hota, Bc. Kateřina Hymonová, Mgr. Martina Božková,
Hosté: paní Trcková Alexandra, Kubíková Martina, Dis., Kopecká Kristýna, Juráňová Marie
PROGRAM:
1. Informace ze strany koordinátorky KPSS
2. Konference Práce s rodinou – příklady dobré praxe
3. Tvorba dotazníku – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Ad 1/






Veletrh soc. služeb města Bruntál – 5.9.2015 – přípravy stánků/stolů poskytovateli ve
Společenském domě → 3.9. 2015 – 10:00 – 13:00 hod, 4.9.2015 – 8 – 12:00 hod.
Program/časový harmonogram veletrhu – sestaven dle požadavků účinkujících – bude
zaslán koordinátorkou do 21.8.2015
Jmenný seznam účastníků veletrhu - zástupci organizací - vypsat přítomné účastníky na
veletrhu → ke zhotovení jmenovek
MT – příprava metodiky evaluace KP, revize základních dokumentů KPSS
Příjemci dotace z rozpočtu Města Bruntál – předkládání výročních zpráv za rok 2014
Závěrečné vyúčtování dotace – dbát termínu stanoveného ve smlouvě
Citované výňatky ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál:
Příjemce dotace je povinen uvést na všech tiskovinách zhotovených po uzavření této smlouvy
v rámci dotací podpořené akce, na elektronických nebo jiných médiích, na svých internetových
stránkách a na viditelných místech při konání akce logo města Bruntálu v předepsaném formátu
a text: „Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál“.
Příjemce dotace je povinen po ukončení projektu předložit příslušnému odbornému útvaru
poskytovatele dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace, a to ve lhůtě do jednoho
měsíce po ukončení realizace projektu, v případě pravidelné činnosti do 31. ledna následujícího
roku. Závěrečná zpráva musí obsahovat slovní popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů
a celkového zhodnocení.
Vyúčtování musí obsahovat:

a) seznam účetních dokladů, prokazujících účelovost použité dotace;
b) kopie účetních dokladů (paragony, faktury atd.);
c) kopie výpisů z účtů provedené úhrady, popř. pokladní doklad;
d) v případě uplatnění zálohových faktur vyúčtování těchto záloh.
 Porušení podmínek stanovených v čl. IV bod 4 a 5 je považováno za porušení méně závažné ve
smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím
procentem:
a) předložení vyúčtování podle č IV. bod 4) po stanovené lhůtě:
do 15 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace
od 16 do 50 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
b) vyúčtování musí obsahovat podle čl. IV. bod 5)
administrativní nedostatky v předloženém vyúčtování
5 % poskytnuté dotace
- Nesplnění podmínek daných touto smlouvou ze strany příjemce bude považováno za porušení
rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
- EUROTOPIA Opava – žádost o mimořádnou dotaci
Předsednictvo spolku Fondu ohrožených dětí (dále jen FOD) ke dni 30.6.2015 ukončilo projekt pobočky
Fondu ohrožených dětí a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra, realizovaný v rámci sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Bruntále.
Dotace, schválena usnesením Zastupitelstva města Bruntálu č. 165/6Z/2015 ze dne 16.6.2015,
poskytnutá FOD, byla příjemcem dotace, tj. FOD, v poměrné části 50%, tj. 38.000,- Kč, vrácena na účet
poskytovatele dotace, jak vyplývá ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál.
Ode dne 1.7.2015 je dle dohody mezi FOD a EUROTOPIA Opava o.p.s. realizátorem uvedeného projektu
v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi organizace EUROTOPIA Opava o.p.s.
Dne 2. 7. 2015 poskytovatel EUROTOPIA Opava o.p.s. podal na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
žádost o změnu registrace sociálních služeb.
-

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – tato org. má zájem o členství
v KPSS, na dotaz směrem členům PS, zda-li mají zkušenost s touto organizací, zda-li využívá
některý z klientů služby této org. sdělili, že jim není známa.

Ad 2/
M. Brziaková informovala přítomné členy PS o přípravných krocích konference. Program kompletně
naplánován, zazní 11 různorodých příspěvků na téma Dětství a závislost, Rodinná asistence a
spolupráce s OSPOD, Využití satirovské transformační terapie hrou u dětí s traumatem, Spolupráce
rodinné asistence a dluhové poradny při práci s rodinou, Matky s dětmi – uživatelky návykových látek,
Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Bruntál, Raná péče a spolupráce s dalšími
organizacemi, Principy a metody práce s rodinou řešící „rozchodovou“, rozvodovou, porozvodovou či
obdobnou problematiku, Raná péče v rodinách, kde vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným
postižením do 7 let věku dítěte, Tréninková pracoviště pro uživatele sociálních služeb, jako východisko
pro úspěšné uplatnění uživatelů na běžném trhu práce. V brzké době půjdou přihlášky, účastníci celého
programu konference obdrží osvědčení o účasti a drobné občerstvení. Kapacita konference je cca 50
osob, počet osob, které se mohou za organizaci zúčastnit, není omezen. Presentace akce zajištěna
formou článku v bezplatném čísle Našeho Domova, na webových stránkách města Bruntálu,
prostřednictvím TV Polar.

Ad 3/
V souladu s metodikou proběhla tvorba dotazníku na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb.
Pilotáž dotazníku proběhne na Veletrhu sociálních služeb. M. Brziaková dotazník vytvoří a zašle
k připomínkování nejpozději do 28. 8. 2015
Další: paní Trcková požádala o členství v PS DMR, jako zástupce veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se na
pracovní skupině nesešel potřebný počet členů tak, aby byla PS usnášení schopná, respektive aby bylo
hlasování o přijetí platné, hlasování proběhne na nejbližší PS.
Termín dalšího jednání PS je naplánován na 30. 9. 2015, od 11:30 hodin
Zapsala: Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny, 26.8.2015

