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Zápis ze schůzky č.1/2016 pracovní skupiny 
 „Osoby se zdravotním postižením“ 

ze dne 12. ledna 2016 
 
 

Přítomni: p. Bc. Bradová V., p. Mgr. Francová M., p. Holčapek J., p. Bc. Kučerová P.,                  

p. Bc. Medková M.,   p. Mičulková, J., p. Pavlitová Z., p. Skulinová R., p.Ing. Šupina 
A., p. Tesařová M., p. Tomanová Z.,  p. Bc. Toporská J., p. Turčová P.,  p. Bc. 

Urbanová R. 
Nepřítomni:    

Omluveni: p. Kaiser V., p. Bc. Kmínková I., p. Mgr. Konečný P., p. Krupa R., p. Pata J., 
p. Pavelková, p. Sklářová Z.  

Host:   p. Brziaková M.  

Čas konání:  13.00 – 15:00 hod  
Místo konání: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 142  

 

 
PROGRAM 

1. Uvítání členů a hostů  

2. Volba nového manažera PS OZP 

3. Informace o metodice monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS 

4. Informace koordinátorky 

5. Volba člena monitorovacího týmu za PS OZP 

6. Informace jednotlivých členů 

7. Diskuze, závěr  

 
Ad 1/ Uvítání členů a hostů 

Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením p. 

Medková. Představila p. M. Brziakovou – manažerku manažerského týmu KPSS. PS odsouhlasila 
přítomnost hosta u volby nového manažera PS.  

 
AD 2/ Volba nového manažera PS OZP   

Navržena  a jednohlasně zvolena byla p. Zuzana Tomanová počtem hlasů 10. Nebyl jiný oprávněný 
návrh na pozici manažera PS OZP. 

 

AD 3/ Informace o metodice monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS 
Informace o nové metodice monitoringu a evaluace předala p. M. Brziaková. Jednalo se o: 

 vznik metodiky v roce 2015 

 předmětu a účelu monitoringu 

 složení monitorovacího týmu 

 ročním plánu práce pro monitoring, který obsahuje časový harmonogram, monitorovací 

návštěvy, legislativu 
Metodiku monitoringu a evaluace dostali všichni členové e-mailem. Otázky se týkaly volby člena 

monitorovacího týmu z PS OZP. Byli ochotni celkem 3 kandidáti.  

 
AD 4/ Informace koordinátorky p. V. Bradové 

Koordinátorka KPSS, p. Bradová informovala členy o: 

 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.  
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 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. 

 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. 

 HELP-IN – finanční poradenství – personální změny, na fungování poradny ale nemají vliv. 

 SD AD CHANA – 2 volná místa pro ženy. 

 Poděkování členům PS za součinnost v roce 2015. 

 
AD 5/ Volba člena monitorovacího týmu za PS OZP 

Po pečlivém uvážení byla souhlasem všech přítomných zvolena p. Miluše Tesařová jako člen 
monitorovacího týmu za PS OZP. 

 

AD 6/ Informace od jednotlivých členů PS: 
p. Urbanová: 

 informace o Univerzitě 3.věku: 

 na jaře 2016 připravují „SOS – sportovní olympiádu seniorů“ 

 spolupráce se seniory v Petrohradu a Büdingenu  

 
p. Pavlitová, SONS: 

 v závěru roku 2015 proběhla členská schůze 

 byl vytvořen plán pro rok 2016  

 v současné době řeší žádosti o dotace a financování provozu v roce 2016  

 
p. Toporská, ARCHA 

 v současné době řeší žádosti o dotace, vyúčtování, kontroly ve službě 

 realizují opravy – opravena koupelna a připravují opravy podlah 

 služba funguje i s dalšími činnostmi jako je drobný chov domácích zvířat 

 

p. Skulinová, Noe, podpora samostatného bydlení: 
 služba funguje, 1 klient přestěhován z Bruntálu do Krnova 

 v současné době řeší žádosti o dotace, vyúčtování, kontroly ve službě 

 nově se zařadili mezi členy pracovní skupiny Duše – pro osoby s duševním onemocněním v 

rámci Slezské diakonie, zabývají se koncepcí služeb pro osoby s duševním onemocněním a 

jejich specifika 
 mají v plánu natočit svépomocí film o službě 
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p. Turčová, Rút, sociální rehabilitace: 

 v současné době řeší žádosti o dotace, vyúčtování, kontroly ve službě 

 byla provedena rekonstrukce cvičné kuchyně 

 nyní mají volnou kapacitu ve službě  

 
p. Francová, Tamtam: 

 oslavili v uplynulém roce 20 let služby 

 změna způsobu financování, služba s celostátní působností, financována z MPSV 

 v současné době pečují o 24 rodin, z toho je 1 z Bruntálu 

 

p. Holčapek, Polárka: 
 členem PS v Lokálním partnerství 

 nově zrekonstruovaný obchůdek v přízemí Polárky, otevřeno od 8:00 do 14:00 hodin pondělí až 

pátek 

 
p. Šupina, CZP: 

 poradenské služby i osobní asistence funguje dle plánu  

 ve službě mají volná polohovací lůžko (10,-Kč/den) a vozík (8,-Kč/den) k zapůjčení  

 

p. Kučerová: 
 výměna parkovacích průkazů probíhá také v roce 2016, při výměně nutná fotografie a průkaz 

ZTP 

 upozornění na podání žádosti o příspěvek na mobilitu v lednu 2016 pro osoby se zdravotním 

postižením 
 upozornění pro opatrovníky o přezkumu, opatrovník musí požádat, jinak dojde automaticky                

k uznání opatrované osoby za svéprávnou, přezkum bude probíhat v pravidelných intervalech 

co 3 roky, sociální odbor poskytuje poradenství k této problematice 
 

P. Medková, DDC Beruška: 

 služba funguje dle plánu 

 nově přijatí klienti, z toho důvodu byl navýšen počet pracovníků 

 hledá finance na pokrytí mzdy nového pracovníka 

 fakultativní činnost v lednu – výlet do Karlové Studánky 
 

  
AD 5/ Diskuze, závěr 

Závěrem vyplynuly tyto úkoly: 
 poslat manažerce vyplněné slovní a finanční tabulky hodnocení KPSS za rok 2015 – T: do 20.1. 

2016. 

 

 
 

Zápis provedla: Bc. Medková Monika                       V Bruntále dne 12.ledna 2016  


