Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 1/2016
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:
NEOMLUVENI:
HOSTÉ:

11. ledna 2016
8.00 - 10.00 hodin
MěÚ Bruntál, OSV
Bc. Šíblová, pí. Wnenková, pí. Tesařová, pí. Staňková, Mgr. Škanderová,
pí Pavlitová, p. Pata, Ing. A. Šupina, Mgr. B. Vojtíšková, Mgr. Sohrová
pí. Plesníková
p. Kaiser
Mgr. Bc. Ivana Májková, pí. Markéta Brziaková

PROGRAM
1. Úvod
2. Metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS – představí vedoucí MT Markéta
Brziaková
3. Informace jednotlivých členů
4. Diskuse
5. Závěr
Ad 1/
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Ad 2/ Metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS – představila vedoucí MT
Markéta Brziaková
Všem členům PS byl zaslán materiál Metodika monitoringu a evaluace Komunitního plánu sociálních
služeb města Bruntálu, který si mohli s předstihem prostudovat, takže M. Brziaková jen obecně shrnula
jednotlivé body a zodpověděla dotazy členů PS.
 Podstatou monitoringu a evaluace je sledování a hodnocení procesu kom. plánování.
 Bude se ověřovat komunitní plán s tím, co bylo skutečně zrealizováno, přičemž by se měly zjistit
odchylky od plánu.
 Budou se sledovat cíle a opatření, aktivity, časový harmonogram, hodnotící indikátory, rizika
a ohrožení a ekonomické ukazatele. Nic jiného nám nepřísluší sledovat.
 Personální zajištění monitoringu – 11 členný tým, složený z manažerů PS, zástupců zadavatele
a z členů PS – z každé pracovní skupiny bude určen jeden člen do monitorovacího týmu.
 Proběhnou 2 formy monitorovací činnosti – průběžný monitoring a celkové shrnutí za celý rok.
 Novinkou jsou osobní návštěvy v rámci monitoringu – jednotlivá zařízení budou navštěvovat
3 členné skupiny. Ze všech činností se bude pořizovat zápis.
 V 2/2016 se sejde na jednání monitorovací tým.
Monitorovací návštěvy
 Budou probíhat prostřednictvím rozhovoru.
 Návštěva bude ohlášena cca 14 dnů dopředu a monitoring v zařízení by neměl překročit 3
hodiny.
 Personální zajištění – řídí a koordinuje MěÚ Bruntál, konkr. OSV.
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 Za poskytovatele sociální služby bude vystupovat statutární zástupce, s kterým bude 3 členná
skupina jednat. Statutární zástupce může v zařízení určit osobu, která jej zastoupí při jednáních.
V takovém to případě to musí být osoba, která zná dobře problematiku zařízení.
Bc. Šíblová poděkovala M. Brziakové za informace a po domluvě s ostatními členy PS nominovala do 3
členného týmu Bc. Marcelu Matúšů, s čímž ostatní členové PS vyjádřili souhlas.
Ad 3/ Informace členů PS
Mgr. Škanderová, Help-In, o.p.s.
 PS má plnou kapacitu.
 Výběrové řízení na obsazení místa pečovatelky.
pí Pavlitová, p. Pata - SONS
 Mají stanoven plán na rok 2016. Na tento rok opět plánují rekondici.
 S ohledem na finance je možné, že budou muset omezit klubovou činnost.
 Chtějí organizovat tematické a poznávací zájezdy.
Mgr. Vojtíšková – Fosanima, o.p.s.
 Na 25. 2. 2016 opět chystají další svépomocnou skupinu, která proběhne od 16.00 hod. na DPS,
Okružní 20, Bruntál. Letáčky budou k dispozici.
pí Staňková – Klub seniorů
 Na leden 2016 plánují v klubu 3 akce.
pí Tesařová
 Účastní se příprav na Kloboukový majáles, který proběhne 15. 5. 2015. Začátkem května by měly
být ve všech schránkách pozvánky na tuto akci. Akce se bude konat za každého počasí (nepodařilo
se sehnat vhodné náhradní prostory pro případ deštivého počasí). Majáles oficiálně zahájí na
náměstí starosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA a poté začne kulturní program.
 Účastnila se schůzky PS Zdravotně postižení, kde se probírali osobní alarmy pro seniory a byl by o
ně zájem.

Pí Plesniková: Alarmy lze zdarma vyzvednout na Městském úřadě v Bruntálu, sociálním odboru, oddělení
sociálních služeb.
Bc. M. Matúšů – Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda, p.o.
 Připravila nový informační letáček pro potenciální dobrovolníky s názvem „Staň se dobrovolníkem“.
V současné době dochází do centra 5 dobrovolníků a zatím se nedaří nové dobrovolníky získat.
Letáček předán členům PS, s tím, že pokud by měl někdo o dobrovolnickou činnost v centru zájem,
ať kontaktuje Bc. Matúšů.
 Kapacita centra je zcela naplněna, v současné době evidujeme 43 žádostí o umístění.
Bc. Šíblová
 V sobotu 9.1.2016 proběhl v Centru Pohoda koncert Karla Richarda Marinova, který hraje na
harmoniku, je muzikoterapeut a zabývá se alikvótním zpěvem (alikvotní zpěv = hrdelní, harmonický
zpěv). Koncertu se zúčastnilo před 60 posluchačů, ať už z řad uživatelů centra, tak i z řad
veřejnosti. Pro velký úspěch, který koncert sklidil se budeme snažit tohoto umělce pozvat
k vystoupení i na některou z dalších akcí. Bližší informace: www.kmarinov.cz
 Z Regionálního operačního projektu (ROP) na nákup aut pro sociální služby, byly pořízeny 3
automobily - automobil sloužící především na sociální šetření pro sociální pracovníky, užitkový vůz
na rozvoz stravy a minibus s plošinou pro vozíčkáře.
 Roční hodnocení plnění KPSS - fin. tabulka a formulář ke slovnímu popisu bude členům PS zaslán
v pondělí 18.1.2016.
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Bc. Bradová
 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.
 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.
 Mgr. P. Sohrová – 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 4 + Ad 5/
Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat.
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 koordinátorce.
Termín : 31.1.2016
Odpovídá: manažerka PS
Č. 2/2016
Roční zhodnocení vývoje a naplňování cílů a opatření – slovní popis včetně hodnotících indikátorů, výše
finančních nákladů na realizaci opatření.
Termín: 26.1.2016

Odpovídá: členové PS

Pracovní jednání ukončila manažerka PS. Příští setkání je plánováno na 15.2.2016 na 8.00 hod.
Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová
V Bruntále dne 15.1.2016
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