Zápis z jednání PS Děti, mládež a rodina

DATUM KONÁNÍ: 30. 9. 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,
Ivana Bittmanová, Bc. L. Ďuricová, pí. D. Němcová
OMLUVENI: pí. Š. Františová
PROGRAM:
1. Průběžné hodnocení plnění IV. KPSS - 2017
2. Informace koordinátorky
3. Kampaň „Staň se dobrovolníkem“
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1/
Proběhl průběžný monitoring cílů a opatření za rok 2015. Nebyly shledány žádná rizika vyplívající
z plnění plánu, vše probíhá v souladu. Manažerka vypracuje podrobnější zprávu do předepsaného
formuláře, tato zpráva pak bude prezentována na jednání manažerského týmu.











Ad.2/
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 3/
Bude řešeno na příští jednání PS – viz pozvánka.
Ad 4/
V souvislosti s ukončením činnosti pobočky FOD a AMT centra Bruntál, zaniklo členství v PS DMR pí.
Šťukové. Aktivity a závazky FOD a AMT centra převzala v plném rozsahu EROTOPIA a tu bude v PS
DMR zastupovat Mgr. Blažková, která požádala o členství. PS se však nesešla v usnášeni hodném počtu
(nadpoloviční většina) a proto přijetí nového člena nemohlo proběhnout. Nebylo to poprvé, kdy se PS
nesešla v usnášeni hodném počtu, někteří členové PS se opakovaně schůzek neúčastní, ani se ze
schůzek neomlouvají a z těchto důvodů bylo navrženo jejich vyloučení, respektive zánik členství.
Jmenovitě byl navržen zánik členství těmto osobám: Mgr. Jana Franková, Žaneta Vondrová, Michaela
Makovická a Mgr. Pavel Hýbl. Manažerka PS vyrozumí tyto členy písemnou formou o zániku členství.
Zároveň na toto téma proběhla krátká diskuze ohledně povinnosti členů.
Výňatek z jednacího řádu:
Zánik členství
Členství zaniká:

nezúčastní-li se tří po sobě jdoucích jednání pracovní skupiny bez omluvy,

odstoupením z pracovní skupiny,

úmrtím,

zrušením nebo zánikem organizace, pokud je člen zástupcem za poskytovatele,

ukončením
pracovního
poměru,
pokud
je
člen
zástupcem
za
poskytovatele
nebo zadavatele,

zrušením pracovní skupiny.
O zániku členství bude písemně vyrozuměn jak člen, tak vysílající organizace.
Zánik členství odstoupením z pracovní skupiny oznamuje člen písemně manažerovi pracovní skupiny.
Členství zaniká dnem předání písemného odstoupení. O zániku členství člena pracovní skupiny informuje
manažer na nejbližším jednání pracovní skupiny.

Zrušení členství
Členství člena pracovní skupiny může být zrušeno, pokud člen pracovní skupiny více než dvakrát
porušuje organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Bruntále.
Ke zrušení členství člena pracovní skupiny dochází hlasováním přítomných členů pracovní skupiny.
Pracovní skupina je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů pracovní skupiny
O zrušení členství je manažer pracovní skupiny vždy povinen nechat hlasovat. Pro zrušení musí hlasovat
nadpoloviční většina přítomných členů pracovní skupiny. Členství je zrušeno okamžitě po regulérním
hlasování, pokud se nadpoloviční většina přítomných členů pracovní skupiny vysloví pro zrušení. Veškerý
průběh hlasování musí být zaznamenán v zápise z jednání pracovní skupiny, a to včetně průběhu
a výsledku hlasování.
O zrušení členství bude písemně vyrozuměn jak člen, tak vysílající organizace.
AD 4/ + Ad 5/
Jednání bylo ukončeno v 12:30

Příští skupina je naplánována na 26. 10. 2015, od 11:30 hodin –viz pozvánka

Zapsala dne 15.10.2015 Markéta Brziaková (ve spolupráci s Bc. V. Bradovou)

