
 

                         

Zápis z jednání PS Děti, mládež a rodina 
č. 7/2015 

DATUM KONÁNÍ:   26. 10. 2015  

ČAS KONÁNÍ:        11:30 – 12:30 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:    Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116 
PŘÍTOMNI: pí. M. Brziaková, Bc. K. Hymonová, Bc. V. Bradová, Mgr. P. Sohrová, Mgr. M. Božková,       

Bc. L. Ďuricová, Mgr. Toman, Mgr. Blažková, pí. M. Juráňová, Š. Františová, pí. K. Kopecká 
                               

OMLUVENI: pí. L. Paráková, pan Hota, pí. D. Němcová, pí. I. Bittmanová, Mgr. Bc. I. Májková 
 

PROGRAM: 

1. Informace koordinátorky 
2. Informace o připravované akci „Vstupte prosím“ 

3. Informace od poskytovatelů 
4. Kampaň staň se dobrovolníkem 

5. Závěr 

 
Ad 1/ 

 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. 

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. 

2.       CSNN – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé – Mgr. Aneta 

Hašková                                       a pí. Drozdová, zástupkyně této org. představily tuto organizaci na 

jednání MT, sdělili, že v Bruntále klienty prozatím nemají a rádi by naším prostřednictvím informace o 

jejich službě šířili 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 

3.       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. 

4.     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 

http://www.zivot90.cz/
http://www.csnn.cz/
http://www.facebook.com/csnnops


 

                         

→ 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 

  

5.     V průběhu jednání MT dne 12. 10. 2015 proběhla finální tvorba metodiky Monitoringu, evaluace 

KPSS. 

6.    Mapování bariér – Závěr z vyhodnocení priority v rámci PS OZP 
Hlavním smyslem projektu je  zjištění současného stavu v oblasti technických a komunikačních bariér ve 

městě Bruntál a hledání způsobů, jak tyto bariéry postupně odstraňovat. 
Hlavními cíli projektu jsou: 

-zmapování současného stavu technických a komunikačních bariér. 

- iniciovat vytvoření plánu na jejich odstranění. 

Pro dosažení cílů projektu navrhujeme proto tyto následujíc kroky: 

  

-          vznik pracovní multioborové skupiny, vytvořené zástupci členů jednotlivých základních 

postižení (tělesně, zrakově, sluchově, mentálně), odborníků z oblasti stavebnictví, správy 

majetku, technické služby a sociální oblasti a specialistů na komunikaci  s dotčeným 

organizacemi, 

-          vznik informační brožury či mapy s vyznačenou bezbariérovou trasou pro návštěvníky města 

z řad handicapovaných, zajistit jejich distribuci zdarma veřejnosti 

-          vytvořit systém označování budov systémem značení (objekt přístupný, objekt částečně 

přístupný, objekt nepřístupný), pracovní komise by měla vytvořit kritéria hodnocení při zařazení 

budov do zmíněných 

-          pravidelně minimálně 1 x 2 roky hodnotit barierovost zapojením veřejnosti. 

-          zakoupit schodolez (přispět na zakoupení) pro využití na společenské akce, sportovní a 

další  s možností zapůjčit občanům města zdarma. 

Město Bruntál je přístupné pro osoby se zdravotním postižením. 

  

7.     Prevence kriminality – členům komise sociální a prevence kriminality předloženo k vyhodnocení 43 

obrázků žáků v kategorii 6. – 9 třídy a 12 obrázků v kategorii od 1. do 5 třídy v rámci výtvarné 

soutěže „Bezpečně ve stáří očima dětí“. Obrázky byly vyhotoveny žáky ze ZŠ Cihelní, ZŠ 

Rýmařovská a ZŠ Jesenická 10. 

Vernisáž obrázků proběhne dne 22. 9. 2015 od 15 do 17 hod. v prostorech MěÚ Bruntál, OSV, 

konkrétně na chodbě OSS a v prostorech před zasedací místností ZM. Tato výstavka  na chodbě OSS 

potrvá až do 30. 5. 2016. 

 

 

 

 



 

                         

Ad 2./ 

Informace k akci „Vstupte prosím“ 

  
Organizátor: Městský úřad Bruntál, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb 

 

Pověřená kontaktní osoba odpovědná za organizaci: Markéta Brziaková, 
marketa.brziakova@seznam.cz, tel: 775 096 714 

 
Hlavní partner akce: Středisko volného času Bruntál 

 

Čas konání: čtvrtek, 26. 11. 2015, sraz v 7:00 
 

Místo konání: Prostory Střediska volného času, Školní 2, Bruntál (budova Petrina) 
 

Cílová skupina a vyčleněný čas k účasti:  

 7. ročníky ZŠ       8:10  -   9:45    

 8. ročníky ZŠ       8:10  -   9:45    

 Tercie (osmileté studium)   10:00  - 11:30     

 9. ročníky ZŠ     10:00  - 11:30 
 Kvarta (osmileté studium)   11:45  - 13:30 

 1. ročníky SOŠ, SŠ             11:45  - 13:30  

Cíl akce:  

Cílem akce je poskytnout žákům a studentům ve věku 13 – 16 let informace z oblasti sociální prevence 

a prevence rizikového chování, předat z oblasti prevence nejnovější poznatky, kontakty na 

poskytovatele sociálních služeb  a jiná odborná pracoviště a v neposlední řadě rovněž získat náhled na 

to, jaké vědomosti, zkušenosti a dovednosti žáci a studenti v oblasti rizikového chování a sociální 

prevence mají.  

Forma akce:  

Akce bude koncipována formou organizovaných návštěv (viz časy u jednotlivých ročníků) a bude 

probíhat zážitkovou a interaktivní formou (soutěžní otázky a plnění úkolů u jednotlivých stanovišť).  

Informační schůzka pro přihlášené poskytovatele proběhne 24. 11. 2015. 

 

AD 3./ 

Mgr. Božková – OSPOD má informační brožuru na téma týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Na 

této brožuře spolupracovali zástupci OSPOD v rámci MSK, Bruntál zastupovala Mgr. Krčová.  

Mgr. Božková má k dispozici i elektronickou PDF verzi, kterou zašle koordinátorce KPSS Bc. Bradové, ta 

ji rozešle všem členům PS KPSS. 

 

Mgr. Blažková – Eurotopia o.p.s. bude mít 16. 11. 2015 Den otevřených dveří v novém sídle 

bruntálské pobočky na ulici Partyzánská 

 

Pí. M. Juráňová – Help -  in o.p.s. bude realizovat dne 16. 11. 2015 workshop na podporu finanční 

gramotnosti, který povede Mgr. Olšovský. Workshop je určen nejen uživatelům sociálních služeb, ale i 

zájemcům z řad veřejnosti či pracovníkům pomáhajících profesí. Help – in rovněž připravuje na téma 

finanční gramotnosti a dluhů sérii vzdělávacích přednášek na ZŠ a SŠ.  

 

AD 4./ 

O dobrovolníky by měli zájem organizace Slezská Diakonie – Timotei a ZDVOP, OPEN HOUSE – na 

doučování, zkušebnu 

mailto:marketa.brziakova@seznam.cz


 

                         

Rodinná a manželská poradna zatím neuvažovali, ale dovedou si představit, že na některé aktivity 

v rámci pěstounské péče by se dali dobrovolníci využít. Eurotopia by také zvážila, zda a na jaký druh 

činností by případné dobrovolníky mohli využít  

PPP – má dobrovolníky z řad studentů VŠ – spolupráce s Univerzitou Palackého 

Help – in - zájem nemá  

Proběhla diskuze o možném využití dobrovolníků, jaká to sebou přináší úskalí, jakým způsobem 

dobrovolníky oslovit, kde pro ně najít podporu, např. formou benefitů (stravenky, permanentky atp.) 

Členové PS se dohodli, že by bylo fajn pozvat jako hosta na společné setkání pracovníka 

z dobrovolnického centra Elim o.p.s., který by mohl přiblížit práci s dobrovolníky atd.  

 

AD 5./ 

Úkol: Markéta Brziaková osloví dobrovolnické centrum Elim a požádá o příspěvek na téma 

dobrovolnictví na společné setkání, které proběhne 7. 12. 2015 

 

Příští skupina je naplánována na 7. 12. 2015, společné setkání všech pracovních skupin 

 

Zapsala: Markéta Brziaková (ve spolupráci s Bc. V. Bradovou) 


