Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 8/2015
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:
HOSTÉ:

19. října 2015
8.00 - 10.00 hodin
Městský úřad Bruntál, OSV, zasedací místnost č. 116
Bc. Šíblová, pí Tesařová, pí Staňková, Bc. Bradová, Mgr. Vojtíšková, Ing.
Šupina, pí Pavlitová, Bc. M. Matúšů. p. Kaiser, pí Plesníková
R. Wnenková, Bc. D. Motyčková, p. J. Pata, Mgr. Sohrová, Mgr. Bc. Májková
Mgr. J. Hančilová

PROGRAM:
1. Informace členů PS
2. Informace manažerky PS
3. Informace koordinátorky KPSS
4. Diskuse
5. Závěr
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Ad 1/ Informace členů PS a hostů
Mgr. Vojtíšková, Fosanima
 Předány letáčky na další svépomocnou skupinu, která proběhne 19.11.2015. Odborná část programu
bude tentokrát zaměřena na kompenzační pomůcky. Žádá Bc. Šíblovou, Ing. Šupinu a Mgr. J.
Hančilovou, aby jí zaslali nabídku kompenzačních pomůcek, které půjčují ve svém zařízení.
Bc. Matúšů, Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda
 8.10.2015 proběhla oslava Dne seniorů.
 Centrum připravuje adventní program pro uživatele.
 V rámci projektu „72 hodin - Ruku na to!“, což je celorepublikový pobyt, plný dobrovolnických
aktivit, jehož hlavní myšlenkou je nezištná pomoc druhým osobám nebo svému okolí, navštívili
centrum žáci z I. ZŠ Jesenická Bruntál, kteří si formou vzpomínek a fotografií povídali s uživateli a
strávili s nimi pěkné dopoledne.
Ing. Šupina, CZP MSK
 Přibývají klienti na osobní asistenci.
 Z ÚP přijmou novou pracovnici.
→ Prezentace „Mapování bariér ve městě Bruntál“. Toto probíhalo v rámci naplňování opatření PS
Osoby se zdravotním postižením. Mapování bariér – Závěr z vyhodnocení priority v rámci PS OZP
a pro dosažení cílů projektu jsou navrženy tyto následující 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 bezbarierovou trasou pro návštěvníky města z
řad handicapovaných, zajistit jejich distribuci zdarma veřejnosti
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 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.
p. Kaiser
 Plní všechny činnosti, které měli v plánu.
 11/2015 proběhne Členská schůze.
 12/2015 připravují turnaj v kuželkách.
 Má připomínku ke každoročnímu oficiálnímu rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Termín
rozsvícení se vždy kryje s termínem jejich Členské schůze a proto se ptá, zda by nemohlo dojít ke
změně termínu rozsvícení.
pí Pavlitová, SONS
 Proběhl 25.9.2015 zájezd.
 Dále poskytují průvodcovské a překladatelské služby.
 Rádi by uskutečnili oblastní shromáždění (po uzdravení p. Paty).
 Plánují předvánoční besídku.
pí Staňková, Klub seniorů
 Účastnili se Dne otevřených dveří v Centru Pohoda.
 2.11.2015 proběhne cvičení s Renatou.
Mgr. Hančilová, Help-In
 Zastupuje na PS Bc. Motyčkovou, která je na PN kvůli rizikovému těhotenství. Mají vypsané
výběrové řízení na vedoucí PS.
 Aktualizované vydání standardů finanční gramotnosti. K této problematice budou probíhat i
přednášky – přednášet bude finanční poradce, p. Jan Štolba. Kdo by měl zájem o přednášku, ať se
ozve.
AD 2/ INFORMACE MANAŽERKY PS
Tým Manažerů KPSS se sešel v průběhu září a října celkem 2x, a to 30.9. a 12.10.2015. Z jednání
vzešly úkoly - Monitoring naplňování indikátorů jednotlivých opatření za I. pololetí 2015
1. Jednání Tvorba metodiky monitoringu a částečně dokument evaluace KPSS – po té proběhlo
dokončeno na II. setkání.
2. Zbývá dořešit metodiku monitorovacích návštěv, která bude MT předložena ke kompletaci
3.11.2015.
3. Na jednání MT 30.9. 2015 proběhla prezentace Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé
o.p.s. z Ostravy. Tlumočnické služby pro občany se sluchovým postižením a základní sociální
poradenství je poskytováno zdarma. Kontakty:
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.
Střelniční 75/8
70200 Ostrava
Tel./SMS: +420 776 047 108
E-mail: csnn@csnn.cz
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27.10 proběhne Den otevřených dveří Eurotopie.
13.11. 2015 11. Ročník Akademie Polárka v divadle.
7.12 2015 Společné setkání členů všech PS od 9.00 -11.00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva
MěÚ Bruntál – manažeři budou presentovat jednotlivé PS.




16.12.2015 9.00-13.00 hod. proběhne setkání poskytovatelů v Malé Morávce – prezentace
jednotlivých zařízení a prezentace jednotlivých sociálních služeb.
Dne 15.10. 2015 proběhla návštěva magistrátu ve Frýdku-Místku (1.místostostarosta, vedoucí OSV
a ředitelka Centra soc. služeb Pohoda). Schůzky se účastnila ředitelka Centra denních služeb FM,
jehož zřizovatelem je magistrát FM – provozující PS a Denní stacionář, o který při této návštěvě
hlavně šlo. Schůzku inicioval I. místostarosta. Získané informace: kapacita 18 míst, prostorové
vybavení, financování služby před zahájením a vlastní provoz, personální zajištění, provoz je od
r.1993. V Bruntále se připravuje registrace, projekt a vhodné prostory. Vše pokračuje a PS bude
informována o dalším průběhu příprav, aktuálně proběhne mapování potřebnosti služby a v této
problematice bude spolupracovat se členy PS.

AD 3/ 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 – viz příloha.
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. ji představily 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
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 – viz pozvánka.
→ 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. Zbývá dopracovat metodiku monitorovacích návštěv.
6. 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
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„Bezpečně ve stáří očima dětí“, kterou organizoval OSV MěÚ Bruntál. Obrázky byly vyhotoveny žáky
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.
7. Návrh finančního rozpočtu na rok 2016 byl finančním odborem již jedenkrát pokrácen na výši
stejnou, jako byla v letošním roce, k čemuž se OSV vyjádřil formou připomínek. Následující úpravy
rozpočtu budou v podstatě probíhat až do 8.12.2015, kdy o konečné verzi bude rozhodovat ZM. Částka
na dotace (pokrytí sociálních služeb) byla však fakticky ponížena, neboť je předpoklad, že do dotačního
řízení v roce 2016 vstoupí i služby, které byly dosud hrazeny z IP kraje a proto byly z dotačního řízení
města v programu vyloučeny.
Ad 4/ Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat.
Úkoly:
8/2015 Připravit a zaslat koordinátorce presentaci zařízení nebo sociální služby na setkání poskytovatelů
soc. služeb se zastupiteli v Malé Morávce
O: vedoucí jednotlivých služeb
T: zaslat do 20.11.2015
9/2015 Zaslat koordinátorce KPSS návratku na setkání poskytovatelů sociálních služeb
O: členové PS
T: do 20.11.2015
10/2015 Zaslat nabídku kompenzačních pomůcek Mgr. Vojtíškové
O: Help-in, CSS Pohoda, Centrum pro ZP
T: 10.11.2015

Ad 5/ Závěr Pracovní jednání ukončila manažerka PS. Příští setkání je plánováno na
23.11.2015 na 8.00 hod. – viz pozvánka.

Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů
V Bruntále dne 19.10.2015.
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