Zápis č. 5/2015 z jednání pracovní skupiny
Etnické menšiny
ze dne 21. 09. 2015
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

21. 9. 2015
13.30 – 15.00
Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 116 (odd. sociálních služeb)

PŘÍTOMNI:

Věra Štěpaníková, Barbora Gavendová, Lenka Kováčová, Mgr. Pavla Sohrová,
Bc. Vendula Bradová
Bc. Juřenová Jana, MSc., Bc. Romana Dudušová, Mgr. Pavla Sohrová, Mgr. Ivana
Májková, Rozálie Zlámalová
Jarmila Bandyová, Mgr. Martin Navrátil PhDr., Pavla Vogelová, Ivan Zgibor,
Bc. Romana Daněčková
Jana Lašáková

OMLUVENI:
NEOMLUVENI:
Host:

PROGRAM:
1. Informace z MT
2. Informace koordinátorky KPSS
3. Průběžné zhodnocení IV. KPSS 2015 – 2017 dle nastavených opatření
4. Informace z organizací
5. Diskuse
6. Závěr
Ad 1/
Zahájení a přivítání členů PS a hostů, hlasování - host
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 hosta.
Hlasováním dle organizačního a jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Bruntál, všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlas s účastí hosta na
jednání pracovní skupiny Etnické menšiny.
V rámci MT se intenzivně pracuje na metodikách monitoringu a evaluace KPSS. Revizi dokumentů KPSS.
Ad 2 / Informace 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, Centrum sociálních služeb p.o. – 8. 10. 2015 – DOD.
·
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-vespolecenskem-dome/d-954606

Zápisy veřejnosti v pamětní knize veletrhu i ohlasy poskytovatelů 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 byla zima – otevřít pouze jedny dveře pro příchozí.
·
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).
EKSS – Elektronický katalog. sociálních služeb – kromě sekce v KP bude snadno dohledatelný na titulní
stránce webu města Bruntál
Ad 3/ Průběžné zhodnocení IV. KPSS 2015 – 2017 dle nastavených opatření
Monitoring naplňování indikátorů proveden dne 18.8.2015 – tyto informace budou manažerkou PS
zapracovány do tabulky monitoringu k tomuto se vztahující.
Ad 4 / Informace z organizací/členů KPSS:
LIGA o.p.s.: Poděkování za potraviny pro LIGU z potravinové sbírky v rámci Veletrhu sociálních služeb,
v NZDM – spolupráce s mladými lidmi z NZDM, kteří nenastoupili v září na střední školy i když měli řádně
podanou přihlášku, a byli přijati ke studiu, účast na festivalu písní a tanců „Tak tu spolu žijeme –
vystoupení dětí z NZDM, taneční i hudební kroužek, 6. 10. – oslava 25 let založení LIGY.
Slezská diakonie, Bethel Bruntál: plná kapacita střediska, změna vedení střediska, současná vedoucí
střediska Barbora Gavendová odchází na mateřskou dovolenou, novým vedoucím bude ing. Milan
Swider. Poděkování za potraviny pro Slezskou diakonii z potravinové sbírky v rámci veletrhu.
MěÚ Bruntál,vedoucí oddělení sociálních služeb, Mgr. Pavla Sohrová: poděkování účastníkům

XI. Veletrhu sociálních služeb města Bruntál – dobrá připravenost, hojná účast, II. Ročník multikulturního
festivalu písní a tanců „Tak tu spolu žijeme“, (Přijď a poznej různé kultury lidí z Tvého města a okolí).
16. 9. 2015 proběhla konference – Práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením – příklady dobré
praxe – kvalitní prezentace příspěvků. Velmi kladný ohlas na konferenci, která byla pořádaná v rámci PS
DMR. Akce určená pro žáky a studenty základních a středních škol Vstupte, prosím proběhne v úterý 24.
11. 2015.
Agil o.s. : vznik nové společnosti HEJMO s.r.o. Paní Lenka Kováčová bude i nadále v PS Etnické menšiny
zastupovat Agil o.s.
Informace o KPSVL, Věra Štěpaníková:
Strategický plán byl odeslán k připomínkování. Dne 6. 10. 2015 proběhne schůzka pracovní skupiny
Implementace, projekty, kde se bude hlasovat o jednotlivých projektových fiších.
Ad) 5, 6
Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 21. 10. 2015,
11 hod., Městský úřad Bruntál, oddělení sociálních služeb, zasedací místnost č. 116.

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

