
 

                        

Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny 

ze dne 12. 1. 2016 
 
DATUM KONÁNÍ:       12. 1. 2016 

ČAS KONÁNÍ:  10.30 – 12.30 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 116 (oddělení sociálních služeb) 

 

PŘÍTOMNI:  Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Ivan Zgibor, Lenka Kováčová 
                                 

OMLUVENI: Bc. Jana Juřenová MSc., Mgr. Pavla Sohrová, Mgr. Ivana Májková, Bc. Romana    
Daněčková,  Pavla Vogelová, Tomáš Vaněk, Mgr. Petra Vaňková, Bc. Romana Dudušová                                                          

                               
NEOMLUVENI: Mgr. Martin Navrátil Ph.D. 

            

Hosté:  Mgr. Petra Večerková, Mgr. Milan Swider, Markéta Brziaková 
 

PROGRAM:   
                    

1. Úvod 

2. Metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS  
3. Informace členů PS/ aktuality z organizací, informace koordinátorky KPSS 

4. Diskuze 
5. Závěr 

 

Ad 1 / Úvod 
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 hostů. 
Hlasováním dle organizačního a jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních 

služeb ve městě Bruntál, všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlas s účastí hostů na 
jednání pracovní skupiny Etnické menšiny. 

 

Ad 2 / Metodika monitoringu a evaluace 
Seznámení členů pracovní skupiny s metodikou monitoringu a evaluace, podrobně seznámila paní 

Markéta Brziaková, vedoucí manažerského týmu. Členové byli seznámení s účelem monitoringu, 
předmětem monitoringu, personálním zajištěním monitoringu, s činností monitorovacího týmu a 

manažerského týmu v rámci monitoringu, se způsobem a četností monitorování. Pro zajištění 

monitoringu se zřizuje monitorovací tým (MOT), který bude 11 členný a bude tvořen z členů 
manažerského týmu, ze členů pracovní skupiny (za každou pracovní skupinu 1 zástupce), a 1 zástupce 

za zadavatele. Členové pracovní skupiny si do monitorovacího týmu zvolili členku paní Lenku 
Kováčovou. 

 
 

Ad 3 / Informace koordinátorky KPSS 

Roční zhodnocení vývoje a naplňování IV. KPSS 2015 – 2017 za rok 2015 (Vyhodnocení plnění 
cílů a opatření KPSS za rok 2015) slovní hodnocení a finanční tabulky manažerky PS zašlou 

v elektronické podobě nejpozději do 31. 1. 2016 koordinátorce. Členové pracovní skupiny zpracují 
podklady nejpozději do 24. 1. 2016 a zašlou manažerce PS. 

 



 

                        

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 žádostí na platných formulářích, které jsou vyvěšeny 

v aktualitách na webu města, na úřední desce. 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 – snížení návrhu dotace o 5%, 2 výzva k odstranění nedostatku – snížení 
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 připravovaného 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 a stávajících aktivit v roce 2016. 

 
Informace od Mgr. P. Sohrové – 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 

 
Informace členů PS 

Mgr. Milan Swider – BETHEL Bruntál 
Realizace besedy eliminující vznik a rozvoj nezaměstnanosti. 

 

OPEN HOUSE o.p.s. – Ivan Zgibor 
V prosinci loňského roku vybavení prostoru na Dlouhé ulici v Bruntále, v současné době pracují na 

individuálních plánech klientů, v souladu s tím, co chtějí. Zafungovala lepší spolupráce s ÚP v Bruntále, 
týká se klientů, kteří jsou v evidenci ÚP dlouhou dobu. 

 

LIGA o.p.s. – Věra Štěpaníková 
NZDM – v měsíci prosinci proběhla vánoční besídka s nadílkou, děti si během celého zábavného 

odpoledne mohly v rámci kreativního tvoření vyrábět ozdoby na vánoční stůl. V měsíci lednu proběhne 
beseda na téma „Kam po ukončení povinné školní docházky“, beseda na toto téma probíhá již 

pravidelně v tuto roční dobu, je určena klientům, kteří ukončí v letošním školním roce povinnou školní 
docházku, probíhá doučování klientů ZŠ – zvýšený zájem ze strany klientů, související s blížícím se 

pololetním vysvědčením. 

 
EUROTOPIA – Mgr.Petra Večerková 

Od ledna navýšení personálního zázemí SAS, poloviční úvazek SAS v Bruntále, vrací se zpět paní 
Marcela Bonková, snaha rozšířit poradnu do Bruntálu, poradenství v rámci KPSVL (projekt s TIMOTEI, 

EUROTOPIA partner) probíhá spolupráce s probační a mediační službou. 

 
AD 4,5 / Diskuze, závěr 

 
-  

Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 16. 2. 2016. 

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 15.1.2016 
 


