
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Děti, mládež a rodina 

č. 01/2016 
 

DATUM KONÁNÍ:     11. 1. 2016 

ČAS KONÁNÍ:          10:30 – 12:00 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:      Městský úřad Bruntál, zasedací místnost oddělení sociálních služeb č. 116 

PŘÍTOMNI:            Mgr. Božková, pí. Bittmanová, Dagmar Němcová, pí. M. Brziaková, Mgr. Hota, Mgr.  

Blažková, Bc. Ďuricová, Bc. Hrabalová, Bc. Bradová, Mgr. Bc. Ivana Májková, Mgr. Sohrová 
HOST:           Mgr. Hana Sobková, PhD.  

OMLUVENI:  pí. Paráková, Bc. Hymonová, Mgr. Toman 
 

PROGRAM: 
1. Úvod 

2. Metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace KPSS 

3. Informace jednotlivých členů 
4. Diskuze 

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/ 

Členům PS DMR byla prezentována metodika Monitoringu a evaluace. Byly zodpovězeny dotazy a do 

monitorovacího týmu byla za PS DMR nominována Bc. Hrabalová (Eurotopia o.p.s.). 
 

Ad 3/ Mgr. Veronika Blažková z EUROTOPIA Opava o.p.s. – ukončeno členství v PS z důvodu 
ukončení pracovního poměru v EUROTOPIA o.p.s. Zároveň podala žádost o členství Bc. Hrabalová, 

z EUROTOPIA Opava o.p.s., byla odhlasována členy PS jednomyslně (nikdo z přítomných členů nebyl 
proti a nikdo se nezdržel hlasování).  

Manažerka PS DMR oznámila členům PS, že paní Š. Františová z Rodinné a manželské poradny 

poslala písemnou žádost o ukončení členství v PS DMR. Koordinátorka KPSS k tomu uvedla, že 
Rodinná a manželská poradna, je jedním z realizátorů opatření 1.1 Sociální poradenství, 3.1. Aktivity 

v oblasti specifické primární prevence, 4.1. Vzdělávání a podpora rodičů 
v oblasti rodičovských kompetencí, v rámci platného IV. komunitního plánu. Ukončení členství zástupce 

Rodinné a manželské poradny v PS DMR, znamená zároveň ukončení činnosti v Komunitním plánování 

sociálních služeb města Bruntálu, což povede k aktualizaci platného IV. Komunitního plánu. Vedoucí 
odboru soc. věcí, jakožto odborný garant KPSS, Mgr. Bc. Májková k tomu uvedla, že rozhodnutí                        

o ukončení členství bude mít pravděpodobně přímý dopad na vyčlenění registrované služby Odborné 
sociální poradenství ze sítě městem podporovaných sociálních služeb, což může mít za následek 

nemožnost získání finanční či jiné podpory ze strany města Bruntálu, případně dalších donátorů. Odbor 
sociálních věcí bude o tomto paní Františovou, jakožto zástupce Rodinné a manželské poradny, 

informovat. 

 
 

 
 



 

                         

Ad 4/  
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. 

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 5/  
Úkoly: VŠICHNI ČLENOVÉ PS DMR ZASLAT MANAŽERCE VYPLNĚNÉ FINANČNÍ TABULKY                

A SLOVNÍ HODNOCENÍ ZA ROK 2015 nejpozději do 27. 1. 2016 

 
 

 
Zapsala: Markéta Brziaková, manažer pracovní skupiny, 19.1.2016 

 


