Zápis ze schůzky č.6/2015 pracovní skupiny
„Osoby se zdravotním postižením“
ze dne 12.října 2015
Přítomni:

p. Bc. Bradová V., p. Holčapek J. , p. Bc. Kmínková I., p. Bc. Medková M.,
p. Pavelková J., p. Pavlitová Z., p. Špičáková M., p.Ing. Šupina A., p.
Tesařová M., p. Turčová P., p. Bc. Urbanová R.,
Nepřítomni:
p. Mičulková I.
Omluveni:
p. Mgr. Francová M., p. Kaiser V., p. Mgr. Konečný P., p. Krupa R., p. Bc.
Kučerová P., p. Mgr., Bc. Májková I., p. Mičulková, p. Pata J., p. Mgr.
Sohrová P., p. Tomanová Z., p. Bc. Toporská J., p. Zlámalová R.
Hosté:
p. Vráblík R.
Čas konání:
13.00 – 14:00 hod
Místo konání: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 142
PROGRAM
1. Uvítání, kontrola předchozího zápisu
2. Informace koordinátorky KPSS
3. Informace o naplňování cíle IV. KPSS 2015-2017 „Mapování bariér ve městě Bruntál“
4. Informace o KPSVL
5. Informace od jednotlivých členů
6. Diskuze, závěr
Ad 1/ Uvítání, schválení předchozího zápisu
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním
postižením p. Medková. Poté p. Medková seznámila s předchozím zápisem ze schůzky konané
dne 18.8. 2015, přítomní ho odsouhlasili, a potvrdili doručení.
AD 2/ Informace koordinátorky KPSS
 p. Bradová uvítala hosta p. R. Vráblíka, asistenta poslance p. Ladislava Velebného,
který se představil, spolu s důvodem přítomnosti na této schůzce
 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-spolecenskemdome/d-954606
 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.
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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
ZDROJ A VÍCE INFORMACÍ ZDE: http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
PROBĚHLY 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 – (nástupce FOD) - ZM města Bruntál dne 22.9.2015 schválilo
mimořádnou dotaci.
EKSS – kromě sekce komunitního plánování nově umístěn i na titulní stránce webu
města.
V průběhu jednání MT dne 12.10.2015 proběhla finální tvorba metodiky
Monitoringu, evaluace KPSS.
DOMÁCÍ NÁSILÍ A TÝRÁNÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH – PŘÍRUČKA PRO
PEČUJÍCÍ – JAK NÁSILÍ PŘEDCHÁZET A JAK HO ŘEŠIT:
V rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím

a týráním, který podpořila z Norských fondů Nadace Open Society Fund
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, byla vytvořena příručka, která se zabývá
domácím násilím a týráním v kontextu seniorů.
Příručka vznikla v rámci mezioborové spolupráce odborníků z řad policie, státní správy,
samosprávy, intervenčních center a dalších sociálních a zdravotnických služeb, kteří své
zkušenosti s problematikou sdíleli během expertních kulatých stolů a vzdělávacích
seminářů zaměřených na prevenci domácího násilí a týrání páchaného na seniorech.
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Záměrem příručky je podpořit zejména formální i neformální pečující osoby, sociální
pracovníky a ostatní, kteří pečují o seniory a tím přispět ke zkvalitnění poskytované
pomoci.
Příručky je možné si vyzvednout i v tištěné podobě na adrese: ŽIVOT 90, Karoliny
Světlé 18, Praha, tel: 222 333 568, www.zivot90.cz, poradna@zivot90.cz nebo je
možné je v omezeném nákladu poslat na Vámi uvedenou adresu.
CSNN – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé – Mgr. Aneta Hašková
a pí. Drozdová, zástupkyně této org. představily tuto organizaci na jednání MT, sdělily,
že v Bruntále klienty prozatím nemají a rádi by naším prostřednictvím informace o
jejich službě šířily mezi potencionální klienty. O členství v KPSS zatím zájem nemají,
takto navázaná spolupráce s KPSS města Bruntál je pro ně dostačující. Dále viz
informace v příloze a zde: www.csnn.cz , www.facebook.com/csnnops
Společné setkání všech PS – 7.12.2015 – 9 – 11 hod. v zasedací místnosti ZM
– proběhne představení se výše uvedené org. CSNN, roční zhodnocení manažerů PS,
informace zadavatele KPSS – OSV Města Bruntál, představení Metodiky monitoringu a
evaluace – viz pozvánka.
Setkání poskytovatelů sociálních služeb se zastupiteli města Bruntál –
16.12.2015 – 9 – 13 hod. V rámci připraveného programu budou prezentovány
informace k následujícím tématům: Informace Ing. Hany Doleželové, Ph.D. na téma:
Financování sociálních služeb – vyrovnávací platba; Prezentace sociálních
služeb
→ do 20.11.2015 poslat koordinátorce vyplněnou návratku – prosím za celou
organizaci vyplnit jednu návratku se jmény účastnících se pracovníků (přičemž za jednu
sociální službu max. 2 zástupci)
→ do 20.11.2015 sdělit koordinátorce zda-li a jakou formou má soc. služba
zájem se v průběhu programu prezentovat, přičemž je upřednostněno
vyzdvihnutí aspektů, kterými je sociální služba výjimečná
→ do 20.11.2015 poslat emailem koordinátorce avizovanou formu prezentace
(pwp, film,..)
→ do Malé Morávky s sebou poskytovatelé soc.služeb dovezou letáky a další informační
a propagační materiály

AD 3/ Informace o naplňování cíle IV. KPSS 2015-2017 „Mapování bariér ve městě
Bruntál“
P. Šupina seznámil přítomné s výsledky mapování bariér v Bruntále. Mapování proběhlo
formou dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 52 respondentů.
 Bariéry byly rozděleny podle místa a účelu na technické bariéry zabývající se
současným stavem veřejných komunikací (ul. Pionýrská, Okružní, Květná, Jesenická,
Kavalcova, pod zámkem)
 bariéry ve veřejných institucích sídlících v budovách v soukromém vlastnictví (lékařské
ordinace, ÚP, galerie v Kapli)
 bariéry v ostatních veřejných institucích (MÚ, pošta, banky, kulturní instituce, sportovní
instituce)
 bariéry se týkaly přístupů do budov, vyhrazených parkovišť, přístupových cest
z parkoviště do budovy, bezbariérové WC, vyvolávací systém nebo možnost recepce
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Z mapování těchto bariér byl vytvořen závěr s doporučením vytvořit skupinu pro
odstraňování bariér. 4Leny této skupiny by měly být odborníci a osoby se ZP.
Dalším závěrem je doporučení k vydání brožury k odstraňování bariér v přístupu
k osobám se ZP
a vytvoření systému označování bezbariérových budovách
1 za 2 roky bude provedena zpětná vazba hodnocení

AD 4/ Informace o KPSVL
P. Medková informovala o současném stavu v rámci KPSVL Lokálního partnerství. V současné
době byl zpracován strategický plán začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. Tato
verze byla zaslána na MPSV k připomínkování. Již je vrácen zpět s připomínkami. Po
zapracování připomínek bude předložen ke schválení zastupitelům města Bruntál. Po jejím
schválení je tento plán závazný a je možné podávat projekty z výzev ESF zaměřené na přímou
podporu SVL v Bruntále.
AD5/ Informace od jednotlivých členů PS:
P. Pavelková, Zelená dílna:
 její provoz pokračuje dle plánu
 v letošním roce oslaví 25.let svého založení
P. Turčová, Noe, podpora samostatného bydlení:
 služba funguje
 v současné době řeší hygienické potíže v bytech na Dlouhé ulici
P. Šupina, CZP:
 poradenské služby i osobní asistence funguje dle plánu
 ve službě mají volná polohovací lůžka k zapůjčení
P. Pavlitová, SONS:
 byl realizován zájezd na zámek Raduň a do arboreta v Novém Dvoře pro členy 25.9.
2015, zúčastnilo se jej 32 osob, zájezd byl financován vlastními prostředky členů
 budou organizovat oblastní shromáždění
 další plánovanou akcí je Mikulášská besídka
P. Medková, DDC Beruška:
 služba funguje dle plánu
 má volnou kapacitu pro děti se zdravotním postižením, spolupráce se ZŠ
 další akce – Drakiáda, akce probíhá pouze v případě pěkného počasí na poli za parkem
 informace o výstavě Genesis Expo v Městském divadle Bruntál 6.-15.10. 2015
p. Špičáková, Rút, sociální rehabilitace:
 doplnili pracovní tým, mají 2 nové klienty
 lepší informovanost a spolupráce se službou v psychiatrické léčebně v Opavě
 klienti byli na exkurzi na kozí farmě
 poděkování za dobře zorganizovaný a velmi zajímavý veletrh, v porovnání s jiným
městem považuje bruntálský za přínosnější a poutavější
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p. Kmínková, Matana:
 hledají 1 nového pracovníka
 realizují projekt na podporu Svépomocných skupin
 budou organizovat Platformu pro osoby s PAS pro odborníky, učitele, a poskytovatele
 oslaví 15.let služby v letošním roce
 organizují besedu 19.10.
 pokračují v realizaci Kroužku pro děti s PAS na podporu sociálních dovedností
P. Holčapek, Polárka:
 program sociálně terapeutické dílny funguje dle programu
 13.11. 2015 pořádají Akademii v Městském divadle v Bruntále. Na programu bude
vystoupení klientů Polárky
P. Tesařová:
 ohlasy na Veletrh soc. služeb také zaznamela velmi kladné
 vyjádřila spokojenost s velmi dobrou organizací zájezdu se SONS
P. Urbanová:
 informace o Univerzitě 3.věku:
 aktivní účast na malování s romskými dětmi
 organizovali návštěvu Psychiatrické léčebny v Petrohradě, okres Louny
 vyzvedla pozitivně účast členů PS OZP na Kloboukém Majálesu, který potvrdil záměr
spojit všechny věkové skupiny bez rozdílu zdravotního postižení
 mapují potřeby seniorů na bruntálsku
AD 5/ Závěr
Závěrem vyplynuly tyto úkoly:
 poslat zpět návratku (a formu prezentace) na Setkání poskytovatelů sociálních služeb v
Malé Morávce do 20.11. 2015 - koordinátorce
 další termín schůzky PS OZP byl stanoven na 7.12. 2015 od 9:00 – 11:00 hodin, kdy je
naplánovaná Společná schůzka všech PS v zasedací místnosti zastupitelstva města
Bruntál

Zápis provedla: Bc. Medková Monika

V Bruntále dne 20.října 2015
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