
 

                         

Zápis č. 5/2015 z jednání pracovní skupiny  
Osoby v krizových situacích 

 

DATUM KONÁNÍ:  21. 9. 2015  

ČAS KONÁNÍ:  11:00 – 12:30 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, oddělení soc. služeb, zasedací místnost č. 116 

PŘÍTOMNI: Štěpaníková Věra, Sohrová Pavla Mgr., Bradová Vendula Bc., Májková Ivana Mgr. Bc., 

Gavendová Barbora, Jitka Zapletalová, Kateřina Hymonová Bc., Marie Schreierová, Dis., Šťuková Dana, 
Hančilová Jana Mgr., Juřenová Marta, Bc., Dis. 

OMLUVENI: Raabová Tereza Mgr. Rozálie Zlámalová, Zuzana Hazan, Puková Věra Bc. 

NEOMLUVENI: Daněčková Romana Bc. 

HOST: Jana Lašáková 

 
PROGRAM: 

1. Hlasování – host Jana Lašáková 
2. Hlasování – manažer skupiny KP OKS  

3. Hlasování – členství v PS - změna organizace – FOD x Eurotopie 

4. Informace členů KPSS (zástupců soc. služeb)  
5. Informace o KPSVL  

6. Informace od koordinátorky KPSS 
7. Diskuse 

8. Závěr 

AD 1. Hlasování – host – Jana Lašáková: Pro souhlas s přijetím nového člena byli tito členové 
skupiny: Štěpaníková Věra, Sohrová Pavla Mgr., Gavendová Barbora, Jitka Zapletalová, Kateřina 

Hymonová Bc., Marie Schreierová, Dis., Šťuková Dana, Hančilová Jana Mgr. 
 

Proti přijetí hosta nebyl nikdo.  
 

AD 2. Hlasování – nový manažer KP OKS: Jako nový manažer KP OKS byla navrhnuta Bc. 

Kateřina Hymonová: Paní Barbora Gavendová podala dne 15.9.2015 rezignaci na manažerskou pozici 
v Pracovní skupině Osoby v krizových situacích KPSS města Bruntálu  z rodinných důvodů, neboť se 

chce plně věnovat nastávajícímu mateřství.  Dne 16.9.2015 byli o výše uvedeném koordinátorkou 
informováni členové pracovní skupiny, manažerský tým, odborný i politický garant. Dne 21.9.2015 

proběhla na jednání PS OKS volba nového manažera, kdy o manažerský post projevila zájem Bc. 

Kateřina Hymonová a svou kandidaturu patřičně odůvodnila. Volba proběhla dle organizačního                      
a jednacího řádu pracovních skupin KPSS ve městě Bruntál tajně, prostřednictvím hlasovacích lístků. Ve 

volbě byla členy pracovní skupiny zvolena Bc. Kateřina Hymonová. 
 

Proti zvolení nového manažera nebyl nikdo.  
 

Novým manažerem byla skupinou odhlasována od 1.10.2015 Kateřina Hymonová Bc.  

Dne 30.09.2015 bude tento návrh PS předložen Radě Města Bruntál na vědomí a současně                           
ke jmenování nového manažera. 

AD 3. Hlasování – členství v PS - změna organizace – Šťuková Věra:  U tohoto člena KP OKS  
došlo ke změně názvu organizace z FOD a AMT centrum Bruntál na organizaci Eurotopie a z toho 



 

                         

důvodu, muselo dojít ke změně v přihlášce a novému odhlasování členství. V této věci se pro souhlas 
vyjádřili tito členové skupiny: Štěpaníková Věra, Sohrová Pavla Mgr., Gavendová Barbora, Jitka 

Zapletalová, Kateřina Hymonová Bc., Marie Schreierová, Dis., Šťuková Dana, Hančilová Jana Mgr. 

 
Proti změně nebyl nikdo. 

AD 4. Informace členů KPSS:  

- Slezská diakonie, BETHEL Bruntál: plná kapacita střediska, změna vedení stř. po odchodu 

nynější vedoucí Barbory Gavendové na MD, novým vedoucím bude Ing. Milan Swider, který 
bude i novým zástupce ve PS OKS. Pozvání na akce v rámci Týdne sociálních služeb. – 

podrobnosti Katka Hymonová. Poděkování p. Kutlákové za potraviny pro Slezskou diakonii 
z potravinové sbírky v rámci veletrhu. 

- Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál: přijetí nového pracovníka PSS od 1.10., výběrové řízení 
na noční směny ZDVOP stále trvá, dne 3.10. – fotbalový turnaj – Umělka, Staré Město Olympie, 

V rámci Týdne sociálních služeb pořádá Slezská diakonie, již tradiční prezentaci na náměstí: 

6.,7., (gulášbar – guláš za symbolickou cenu, čaj pro příchozí zdarma, prezentace všech služeb 
SD působících ve městě Bruntál) + 8.10. – den otevřených dveří služeb na Kavalcova 7, 

(Timotei, ZDVOP, Bethel, Chana, Rút, Elpis, Noe). 
- Slezská diakonie, ELPIS Bruntál : od září zahájení preventivně-informačních přednášek „O 

domácím násilí“ - na NZDM Open House a ZŠ v Bruntále – 8., 9. Třídy. Zahájení spolupráce se 

Standou Tomanem – šikana na školách 
- HELP-IN: zástup za MD – pan Štolba – od června do srpna: 55 klientů (celkový dluh 3 000 500 

Kč, 79 exekucí a průměrný dluh na jednu rodinu činí 123.000 Kč), v SAS – zahájení minivýcviku 
na podporu vzdělanosti při zadlužení 

- LIGA o.p.s.: v NZDM Liga – zahájena úzká spolupráce s mládeží 15 let – ti co se nedostali na 
střední školy – podpora v zájmu a v nastoupení na učilištní obory, 19.9. – proběhl multikulturní 

festival v parku – účast dětí z organizace,  v rámci Týdne sociálních služeb – 6.10. prezentace 

LIGA – 25 let od založení. Poděkování za potravinou sbírku v rámci veletrhu.  
- MěÚ Bruntál, vedoucí odboru soc. věcí, Májková Ivana Mgr. Bc.: poděkování účastníkům XI. 

veletrhu soc. služeb města Bruntál – dobrá atmosféra, připravenost a návštěvnost, II. 
Ročník multikulturního festivalu Tak tu spolu žijeme – soužití odlišných národností v Bruntále, 

prezentace kuchyní a různých hudebních a tanečních žánrů. 16.9. – proběhla konference – 

Práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením – příklady dobré praxe – dobrá 
účast a kvalitní prezentace příspěvků. Rada města rozhodla o změně obsazování bytů v rámci 

DPS (Okružní, Zeyerova) – byty nebudou určeny pouze pro občany Bruntálu, ale rozšíří se 
možnost, aby je využili i občané celého ORP Bruntál – výjimka bude platit pouze do doby, než 

budou byty obsazeny. Od 1.1.2016 dojde k překlopení financování na MSK – pro MěÚ Bruntál to 

neznamená žádnou velkou změnu – financování vyrovnávací platbou.  
- APERKOM: probíhá aktivita stěhování, 3 denní školení pro SD v ČT – sociální podnikání, stále 

probíhá poradenství ve Vrbně p.Pradědem. 
- EUROTOPIE: 27.10. – Den otevřených dveří 

- Slezská diakonie, CHANA Bruntál: plná kapacita, v evidenci zájemců o službu je opět velký 
převis samostatných žen, nový pracovní tým se již pomalu sžil. Poděkování za potraviny 

z potravinové sbírky v rámci veletrhu.   

 
AD 5. Informace o KPSVL: 

Strategický plán sociálního začleňování je momentálně hotový a odeslaný k připomínkování. Dne 6. 10. 
proběhne schůzka skupiny Implementace, projekty, kde se bude hlasovat o jednotlivých projektových 

fiších.  

 
AD 6. Informace od koordinátorky KPSS 

         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 
 



 

                         

         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/d-

954606 

         Zápisy veřejnosti v pamětní knize veletrhu 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 
 

         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/ 

         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). 

 

Termín dalšího setkání skupiny KPSS OKS je stanoven na 21. 10. 2015 v 9.00 hod.  
 

 
Zapsala: Barbora Gavendová, manažer pracovní skupiny a Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS  
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