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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 

č. 7/2015 
 

 
DATUM KONÁNÍ:  21. září 2015 
ČAS KONÁNÍ:  8.00 - 10.00 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, OSV, oddělení soc. služeb, zased. místnost č. 116 

PŘÍTOMNI:   Bc. Šíblová, pí Tesařová, pí Staňková, Bc. Bradová, Mgr. Sohrová,                         
Mgr. Vojtíšková, Ing. Šupina, pí Pavlitová, Bc. M. Matúšů 

OMLUVENI: R. Wnenková, Bc. D. Motyčková, p. J. Pata, pí Plesníková, Bc. Jiroušková 
NEOMLUVENI: p. Kaiser 
HOSTÉ:                    Mgr. Bc. Ivana Májková, J. Lašáková 

 
PROGRAM:  

  
1. Informace jednotlivých členů PS a hostů 
2.  Informace koordinátorky KP   
3.  Diskuse 
4. Závěr  

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala 
všechny přítomné a seznámila je s body programu.  
Mezi členy PS přivítala manažerka vedoucí OSV Městského úřadu Bruntál Mgr. Bc. Ivanu 

Májkovou a členové odsouhlasili účast na PS J. Lašákové, studence-praktikantce, jako hosta. 

Hned v úvodu vyvolala   Bc. Šíblová hlasování o ukončení členství v PS p. Tesaře (na jeho 

žádost) a o přijetí nové členky pí.Tesařové. Pro ukončení členství i přijetí nové členky hlasovalo 

6 členů. 

 

Ad 1/ Informace členů PS  
 

Mgr. Vojtíšková, Fosanima 
 Vydána příručka pro pečující s názvem „Demence“. 
 19.11.2015 proběhne další svépomocná skupina. 
 Fotbalové utkání s Italy se nekonalo, protože nepřijeli. 
 Dotaz – „V jaké fázi je příprava denního stacionáře?“ 
Bc. Šíblová: 13.10.2015 navštíví  společně s I. místostarostou p. V. Jedličkou a Mgr. 
Sohrovou, Frýdek-Místek, aby zde získali zkušenosti s provozováním denního centra. 
V Komunitním plánu sociálních služeb byl stanoven úkol připravit registraci denního stacionáře, 
což je naplánováno na rok 2016. Probíhají plány a  jednání, stanoveno  několik alternativ, kde 
by mohl denní stacionář vzniknout. 
Mgr. Bc. Májková: Je vytvořen časový harmonogram pro r. 2016, kdy bude tato nová 
sociální služba zahrnuta do rozpočtu města.  Služba musí být také za určených podmínek  
zapsána do krajské sítě sociálních služeb, jinak by nebyla finančně podpořena.  Mezi členy PS 
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proběhne dotazníkové šetření, zda bude o tuto službu zájem. Přivítáme vyjádření např. 
Fosanimy, zda rodiny, se kterými spolupracují , mají o tuto službu zájem.  
 
Bc. Matúšů, Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda 
 4.9.2015 proběhla oslava Dne seniorů.  
 23.9.2015 proběhne v Centru I. Konference pro zdravotní sestry, pracovníky v sociálních 

službách a sociální pracovníky.  
 8.10.2015 naplánován Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.). Touto akcí se Centrum 

připojí k Týdnu sociálních služeb ČR. Součástí akce je hudební vystoupení K. Šedivého 
s písničkami Karla Hašlera. 

 Kapacita Centra je naplněna, v Evidenci zájemců o soc. službu evidujeme cca 53 žadatelů.  
 V DPS jsou stále volné byty. Rada města schválila výjimku pro umísťování žadatelů v DPS 

– žádat mohou nejen občané s trv. bydlištěm v Bruntále, ale i žadatelé z přilehlých obcí. 
Tato výjimka platí jen do doby, než se kapacita DPS naplní. 

 
pí Staňková 
 Během letních měsíců měl Klub jen krátkou výluku jinak fungoval beze změny. 
 10/2015 plánují miniturnaj v kuželkách. 
 Další akce – literární odpoledne a cvičení s Renatkou. 
Bc. Šíblová: V plánu je přestěhování Klubu seniorů do bytu v DPS na Zeyerově ulici. 
 
Mgr. Májková 
 Minulý týden proběhlo jednání na MSK ohledně nového financování sociálních služeb. 
 Město Bruntál se stane součástí finančního systému kraje. 
 Na webu MSK je k dispozici Katalog sociálních služeb na území kraje.  
 Bude se schvalovat nový rozpočet, počítáme s tím, že navrhované částky na jednotlivé 

sociální služby snad projdou bez redukce. 
 5.9.2015 – XI. ročník Veletrhu sociálních služeb – poděkování organizátorům                             

i poskytovatelům soc. služeb za úspěšnou propagaci soc. služeb 
 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 vydaný 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.  

 
Bc. Šíblová, manažerka PS 
 Dne 25.8.2015 proběhlo jednání manažerského týmu, kde se připravovala a konzultovala 

Metodika monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS dle nových podnětů. Na dalším 
jednání dne  30.9.2015 se provede poslední koncepční úprava. 

 Hodnotí velmi kladně přípravu a průběh Veletrhu sociálních služeb. 
 Provedla shrnutí a kontrolu plnění priorit Pracovní skupiny Senioři na období 2015-2017. 
 Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je k dispozici u manažerky PS. 
 Zvýšil se zájem o výpůjčky kompenzačních pomůcek, kdy poptávka je především po 

elektrických polohovacích lůžkách, invalidních vozíčcích a chodítkách. Hodnotí, že 
organizace mezi sebou dobře spolupracují.  

 
AD 2/ INFORMACE KOORDINÁTORKY KPSS  
XI. Veletrh sociálních služeb města Bruntál – informace např. v článku na webu 
města: 
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http://www.mubruntal.cz/socialni-a-navazne-sluzby-vse-na-jednom-miste-ve-spolecenskem-
dome/d-954606 

 Zápisy veřejnosti v pamětní knize i ohlasy poskytovatelů soc. služeb veletrhu 
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: 
 SONS - pí. Pavlitová – ve vestibulu bylo zima (nechat otevřené pouze 1 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. 

 
 
Ad 3/ Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat. 
Ad 4/ Závěr Pracovní jednání ukončila manažerka PS. Příští setkání je plánováno na  
19.10.2015 na 8.00 hod, zasedací místnost č.116, odd. soc. služeb                                                            
 
Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů  
V Bruntále dne 27.9.2015 
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