
 

                         

Zápis č. 6/2015 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny 

ze dne 21. 10. 2015 
 

DATUM KONÁNÍ:       21. 10. 2015 

ČAS KONÁNÍ:  11.00 – 13.00 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 116 (odd. sociálních služeb) 

 

PŘÍTOMNI:  Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Ivan Zgibor, Bc. Romana Dudušová 
                                   

 
OMLUVENI: Bc. Jana Juřenová MSc., Mgr. Pavla Sohrová, Mgr. Ivana Májková, Bc. Romana    

Daněčková, Mgr. Martin Navrátil Ph.D., Pavla Vogelová                              
                                         

                               

NEOMLUVENI: Lenka Kováčová, Tomáš Vaněk, Petra Vaňková 
            

 
Hosté:  Mgr. Veronika Blažková, Mgr. Milan Swider 

 

PROGRAM:   
                    

1. Informace koordinátorky KPSS, informace z manažerského týmu 
2. Informace z organizací  

3. Diskuse 

4. Závěr 

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková 
přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu.  Na úvod seznámila členy PS s účastí hostů. 

Hlasováním dle organizačního a jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě Bruntál, všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlas s účastí hostů na 

jednání pracovní skupiny Etnické menšiny. 

 
 

Ad 1 / Informace koordinátorky KPSS 
 

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 organizace 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  
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 sociální 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 sociálních 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 zařezení budov do 

zmíněných  
- pravidelně minimálně 1 x 2 roky hodnotit bariérovost 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 

http://www.facebook.com/csnnops


 

                         

potrvá až do 30. 5. 2016. 

 
 

Ad 2/ Informace z organizací 

 
LIGA o.p.s.- Věra Štěpaníková 

 
- Účast na akci VÁNOCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ – děti z dopoledního programu „Půjdeme do 

školy“ budou vyrábět vánoční ozdoby na vánoční stromeček, který se bude slavnostně 

rozsvěcovat na Městském úřadě v Bruntále 30. 11. 2015. K rozsvěcování stromečku budou 
přizvány všechny děti, které se podílely na výzdobě stromečku. Každé dítko obdrží malý dárek. 

Stromeček bude umístěn v přízemí před vstupem do zasedací místnosti zastupitelstva města. 
 

- Na příštím společném setkání všech pracovních skupin 7. 12. 2015 bude hostem pracovní 
poradce Mgr. Eva Kubišová, která seznámí přítomné s projektem „Příležitost dělá(t) 

zaměstnance“, realizace projektu od 1. 5. 2013 do 30. 11. 2015, shrnutí, výstupy, návaznost 

projektu. 
 

Bc. Romana Dudušová 
 

Informace o akci VÁNOCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ – vánoční stromečky budou na Městském úřadě 
celkem 3, zapojí se MŠ Okružní, MŠ U rybníka a LIGA o.p.s. Slavnostní rozsvěcování proběhne 30. 11. 

2015 za účastí pana starosty, pana místostarosty a paní tajemnice. Stromečky získal Městský úřad 
darem od LČR.  

 

BETHEL Bruntál – Mgr. Milan Swider 
 

Mgr. Milan Swider zastupuje paní Barboru Gavendovou ve vedení Azylového domu pro muže do doby 
jejího návratu z mateřské dovolené. 

 

OPEN HOUSE o.p.s. – Ivan Zgibor 
 

Nové vybavení pracoviště na ulici Dlouhá v Bruntále, probíhá doučování dětí, upozornil na špatnou 
spolupráci s klienty, kteří nenastoupili na střední školy po ukončení povinné školní docházky, mladí lidé 

nemají zájem řešit svoji situaci, zůstávají v evidenci ÚP, pan Zgibor navrhuje jednání na ÚP v Bruntále. 
Příprava letošního Mikuláše. 

 

Ad 3/ +Ad/ 4 
 

- Monitoring naplňování indikátorů jednotlivých opatření v rámci IV. KPSS – manažer pracovní 
skupiny osloví zodpovědné organizace za realizaci opatření a aktivit za období červenec – 

prosinec 2015, termín zpracování do 27. 11. 2015 

-  
  

Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 7. 12. 2015. 

Zapsala: 2.11. 2015 Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, Vendula Bradová, koordinátor 
KPSS 

 


