
 

                         

Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny  
Osoby v krizových situacích 

 

DATUM KONÁNÍ:  12. 1. 2016 v 9:00 hodin  

ČAS KONÁNÍ:  8:00 – 9:45 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  MěÚ Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

PŘÍTOMNI: Hymonová Kateřina Bc., Jitka Zapletalová, Věra Puková Bc., Bradová Vendula Bc., 

Hančilová Jana Mgr., Juřenová Marta Bc., Štěpaniková Věra, Šťuková Dana, Raabová Tereza Mgr., 

OMLUVENI: Zuzana Hazan, Dis. Marie Schreierová, Sohrová Pavla Mgr., Daněčková Romana Bc., Milan 

Swider, Májková Ivana Mgr. 

HOST: Jiří Vlček, Markéta Brziaková 

NEOMLUVENI: -  

 
PROGRAM: 

1. Úvod 
2. Metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS 

3. Informace jednotlivých členů 

4. Diskuze 
5. Závěr 

 
 

Ad. 1  Úvod: 

          Informace koordinátorky KPSS:  
          Roční zhodnocení vývoje a naplňování IV. KPSS 2015 – 2017 – za rok 2015      

          (Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za období 2015)  - slovní hodnocení, finanční         
          tabulky manažerky zašlou v el. podobě nejpozději do 31.1.2016 koordinátorce. Manažerka  

          požádala členy pracovní skupiny o zaslání podkladů nejpozději do 22.1.2016.  
 

Vyhlášeny dotační programy pro poskytování dotací pro rok 2016 pro oblast 

registrovaných sociálních služeb i pro oblast sociální a sociální prevence. Termín 

přijímání žádostí: 11.1.2016 – 28.2.2016. Akceptovatelné jsou pouze žádosti na platných 
formulářích, které jsou vyvěšeny v aktualitách na webu města, na úřední desce města. 

Upozornění na změny v programech, kritériích (např. pouze 2 výzvy k odstranění nedostatku 
v žádosti – poté žádost vyřazena pro formální nedostatky; 1 výzva k odstranění nedostatku - 

ponížení návrhu dotace o 5%, 2 výzvy k odstranění nedostatku - ponížení návrhu dotace                     

o 10%; atd. – nutná pečlivá připravenost žadatelů o dotaci. 
 

Závěrem roku 2015, konkrétně 16.12., uspořádalo komunitní plánování setkání 

poskytovatelů sociálních služeb se zastupiteli města Bruntálu. Řady zastupitelů se na 
tomto setkání rok od roku rozrůstají a stejně tak, jako v loňském roce, zavítal na setkání i 

starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA.V rámci připraveného programu zazněly, kromě 

tradičního představení sociálních služeb, informace k financování sociálních služeb v roce 2016, 
konkrétně k vyrovnávací platbě. Informace sdělila a na dotazy nejen poskytovatelů sociálních 

služeb, ale i pracovníků Městského úřadu Bruntál odpovídala Ing. Hana Doleželová, Ph. D., 
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tímto závěrečným setkáním byl rok 2015 pro 

komunitní plánování sociálních služeb ukončen a s velkým očekáváním se tým komunitního 
plánování těší na realizaci nových i stávajících aktivit v roce 2016. 



 

                         

 

Informace tlumočené od Mgr. P. Sohrové, vedoucí OSS  – loňský finanční rozpočet OSS 
dovolil zhotovení 200 ks bezpečnostních alarmů, které budou po dodání pro bruntálské 

seniory k dispozici na MěÚ OSS a městské policii. Zmíněna neověřená informace, že baterie 

v těchto bezpečnostních alarmech jsou s největší pravděpodobností vyměnitelné. 
 

Ad 2.: 

Seznámení členů pracovní skupiny s Metodikou monitorovacích návštěv- členy pracovní 
skupiny s „Metodikou“ podrobně seznámila paní Markéta Brziaková. Členové pracovní skupiny 

„Metodice“ porozuměli a zvolili si ze svých řad jednoho z členů Monitorovacího týmu – paní Šťukovou 
Danu.  

 

Ad 3:  
Aktuality poskytovatelů: 

Pí.Puková 
- Stále vázne komunikace s vězeňskou správou, věznice stále neinformují kurátory o převozu 

vězňů mezi věznicemi, o propouštění vězňů, aj.   

- Pí Kutláková zorganizovala v prosinci setkání s lidmi bez domova, dále spolupracuje s 5 z nich. 
Díky tomuto setkání a informacím Městské policie bylo zjištěno, že se ve městě vyskytuje 15 

osob bez přístřeší.  
 

CHANA 

- Děti uživatelek azylového domu získaly prostřednictvím sponzorského daru firmy Opávia dárky 
k vánocům 

- 7 žen AD Chana našlo v minulém roce práci, 13 žen odešlo do vlastního bydlení 
- Děti uživatelek AD navštěvují běžné školky v Bruntále 

- Kapacita pro samostatné ženy je zcela obsazena, pro matky s dětmi jsou nyní dvě místa 
 

APERKOM 

- Pracovníci nyní intenzivně pracují na projektovém poradenství pro podnikatelské subjekty ve 
Vrbně pod pradědem 

- Stěhovací servis dále funguje dle plánu 
LIGA 

- V NZDM se pracovníci setkávají se zvýšeným zájmem o doučování. Příští týden proběhne 

beseda na téma: Kam po povinné školní docházce 
- V prosinci proběhla v Lize besídka, na které vyráběli ozdoby 

 
EUROTIPIA 

- Nyní navyšují personální zázemí SAS 
- v AMT došlo ke změně na pozici koordinátora služby, také se zvýšil rozsah poskytovaných hodin 

v Bruntále 

 
HELP-IN 

- v SAS probíhala v prosinci Vánoční besídka- děti vyráběly ozdoby a dárky, rodiče vyplňovali 
zpětnovazebné dotazníky pro službu 

- Firmy Matel a Kofola poskytly sponzorský dar- vánoční dárky pro děti klientů SAS 

- Dluhová poradna měla v minulém roce 108 klientů (tj. Bruntál, Vrbno, Rýmařov), v poradně 
dojde v tomto roce k personální změně 

 
OPEN HOUSE 

- SDP evidují 1 žádost klient do léčby, oceňují možnost testování klientů na žloutenku i v letošním 
roce 



 

                         

- 21.1. proběhne akce Čepujeme proti násilí s drogám: Fakta a mýty o drogách. Účastníci se 
mohou těšit také na „perník“ zdarma 

 

TIMOTEI Bruntál 
- Služba má nyní plnou kapacitu, na zimní období jsou opět k dispozici dvě přistýlky  

- 1 klient úspěšně absolvoval léčbu (r. 2015, závislost na MET), snížil se počet klientů trestně 
stíhaných či ve VTOS 

- Služba se chystá na realizaci projektu Zkus to sám už teď!, a to díky podpoře Nadace jistota 
(KB) 

- Služba chystá v dubnu podat prostřednictvím LP projekt Programy pro osoby ve výkonu trestu a 

osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody. Realizovat tyto aktivity plánuje ve 
spolupráci s EUROTOPIÍ o.p.s. 

 
T.Raabová 

- Město zajistilo finanční prostředky na další testování na žloutenku- proběhnou v měsících únor, 

květen, červen a listopad 
- Soc.odbor nyní pracuje na několika projektech- jedná se především o rozšíření kamerového 

systému, Domovníka na Dlouhé ul., Asistenty prevence kriminality a Forénzní značení kol 
syntetickou DNA 

 
Ad 4/ Proběhla v průběhu jednání PS. 

Ad 5/ Další únorové jednání – pozvánka bude zaslána spolu se zápisem. 

 
 

Zapsala: Kateřina Hymonová, manažer pracovní skupiny, 13.1.2016 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


