
 

                        

Zápis č. 2/2016 z jednání pracovní skupiny  
Etnické menšiny 

ze dne 16. 2. 2016 
 

DATUM KONÁNÍ:       16. 2. 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, Bc. Jana Juřenová MSc.,                           
Bc. Romana Dudušová, Mgr. Bc.  Ivana Májková, Mgr. Pavla Sohrová                                   

OMLUVENI:  Bc. Romana Daněčková, Lenka Kováčová, Mgr. Petra Večerková, Ing. Milan Swider                                                                                           
NEOMLUVENI: Mgr. Martin Navrátil Ph.D.            

Hosté:  Tomáš Vaněk 
 

PROGRAM:                      

1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS  
2. Informace členů PS/ aktuality z organizací 

3. Monitoring a evaluace – harmonogram monitorovacích návštěv, termíny, aplikace v praxi 
4. Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za období 2015 

5. Diskuze 

6. Závěr 
 

Ad 1 / Úvod, informace koordinátorky, manažerky PS 
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková 

přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu. Přivítala stálého hosta pana Tomáše Vaňka. 

Poté předala slovo koordinátorce KPSS, Bc. V. Bradové, která poskytla následující informace: 
 

Koordinátorka KPSS V. Bradová: 
Na lednových setkáních PS KPSS proběhla nominace 1 člena z každé PS, 1 člena za zadavatele 

KPSS do monitorovacího týmu. 
 

 Jméno, příjmení, titul Emailová adresa Telefon 

 Členové MOT  KPSS   

1. Bc. Marcela Matúšů matusu@centrum-pohoda.cz 734 417 080 

2. Bc. Eliška Hrabalová eliska.hrabalova@eurotopia.cz 730 898 476 

3. Dana Šťuková dana.stukova@eurotopia.cz 603 108 011 

4. Lena Kováčová lenakovac@seznam.cz 734 251 525 

5. Miluše Tesařová miluse.tesarova16@seznam.cz 606 373 668 

6. Bc. Jarmila Šíblová siblova@centrum-pohoda.cz 603 873 428 

7. Markéta Brziaková marketa.brziakova@seznam.cz 775 096 714 

8. Bc. Kateřina Hymonová k.hymonova@sdk.cz 739 304 198 

9. Věra Štěpaníková vera.stepanikova@ligabruntal.cz 603 456 246 

10. Zuzana Tomanová komplanzuzt@gmail.com 724 209 606 

11. Bc. Věra Puková vera.pukova@mubruntal.cz 554 706 148 

 Mgr. Tereza Raabová tereza.raabova@mubruntal.cz 601 353 314 



 

                        

 Bc. Romana Dudušová romana.dudusova@mubruntal.cz 725 951 617 

 Bc. Petra Kučerová petra.kucerova@mubruntal.cz 602 340 435 

 Olga Plesníková olga.plesnikova@mubruntal.cz 554 706 159 

 
Stanoven harmonogram monitorovacích návštěv v roce 2016 – vedoucí MOT navrhnou termíny 

monitorovacích návštěv a dopíši monitorovaná opatření. 

 
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 – 4 z 5 manažerek 
zaslaly koordinátorce, která průběžně, po obdržení všech dokumentů, zpracuje v ucelenou zprávu, která 

bude poté předložena na vědomí všem členům KPSS, komisi sociální a prevenci kriminality, RM. 

 
Nová manažerka PS OZP, kterou dne 3. 2. 2016 jmenovala RM Bruntálu, paní Zuzanu Tomanovou. 

 
Krajská síť sociálních služeb v MSK – Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2015 

schválilo Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 v základních parametrech – IČ, poskytovatel, 

druh služby a identifikátor služby. Rada Moravskoslezského kraje následně na své schůzi dne 17. 12. 
2015 definovala na základě zmocnění zastupitelstvem kraje Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 

2016 v dalších parametrech – forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby na lůžka a 
přepočtené úvazky, místo poskytování služby, územní působnost služby a status zařazení do sítě. 

Sociální služby zařazení do Krajské sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu 
služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a 

vyrovnávací platbě za jeho výkon“(pověření). Identifikační údaje smlouvy společně s termínem jejího 

uzavření jsou uvedené v přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 
1. 1. 2016. 

 
Připomenuto, že vyhlášeny dotační programy pro poskytování dotací pro rok 2016 pro 

oblast registrovaných sociálních služeb i pro oblast sociální a sociální prevenci. 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 výzva 

k odstranění nedostatku – ponížení návrhu dotace o 10%, atd. – nutná pečlivá připravenost žadatelů o 
dotaci. 

 

Informace o činnosti komise sociální a prevence kriminality – web města Bruntál – 
http://www.mubruntal.cz/komise-socialni-a-prevence-kriminality-pracuje-jiz-1-rok/d-956067 

 
Klub seniorů – web města Bruntál- 

http://www.mubruntal.cz/klub-senioru-v-novych-prostorach/d-955984 

 
Klub seniorů- klub seniorů. Který je dlouhodobě finančně podporován z rozpočtu Města Bruntál, čeká, 

jak je již dlouhou dobu (léto 2015) avizováno a dojednáno, od března 2016 změna – stěhování do 
nových prostor. Prvotním impulsem ke změně bylo uvolnění prostor správce DPS, které se pracovníkům 

odboru jevily hned z několika důvodů jako vhodné pro činnost klubu seniorů. Kladný postoj k tomuto 

záměru zaujala také Hospodářská správa města s tím, že dosavadní umístění Klubu seniorů v bytovém 
prostoru není ideální, mimo jiné s ohledem na účtování nákladů na užívání těchto prostor v běžném 

bytovém domě/rozúčtování). Nové prostory jsou hned z několika důvodů vhodnější: jsou větší, mají 
lepší zázemí, samostatný vstup přímo z ulice, jsou dostupnější a bezbariérové – což je podstatná 

skutečnost. OSV eviduje zájem o členství v klubu z řad klientů DPS, kde je například i jedna vozíčkářka 
a někteří další chodí o francouzských holích. Další výhodou je možnost využívat vstupu ze zahrady a 

http://www.mubruntal.cz/komise-socialni-a-prevence-kriminality-pracuje-jiz-1-rok/d-956067
http://www.mubruntal.cz/klub-senioru-v-novych-prostorach/d-955984


 

                        

samotnou zahradu s altánem. To vše se jeví jako posun k lepšímu. V budoucnu budou moci nové 
prostory v předem dohodnutých termínech využívat i další návazné organizace. 

 

Senior taxi - pro seniory v Bruntále připravil k 1. 2. 2016 odbor sociálních věcí, oddělení sociálních 
služeb Městského úřadu v Bruntále novinku – provoz služby „Seniortaxi“. Princip služby spočívá v tom, 
že bruntálský senior ve věku 70 let a výše může být z jakéhokoliv místa ve městě (včetně Kunova) na 

přesně stanovená místa (především lékaři, úřady apod.) přepraven za jednotnou cenu 15,- Kč, kterou 

zaplatí řidiči, zbytek částky uhradí město Bruntál ze svého rozpočtu. Senior může být doprovázen 
jednou osobou, ta pak také zaplatí 15,- Kč. Službu bude možné využívat každý pracovní den v době od 

6 do 14 hodin tak, aby si senior mohl pohodlně vyřídit své záležitosti na úřadech nebo absolvovat 
potřebná lékařská vyšetření. Pokud však chce senior službu využít, musí řidiči vozu na jeho vyzvání 

předložit svůj občanský průkaz – právě řidič totiž zodpovídá za to, že bude služba poskytnuta pouze 
tomu, komu je určena, tedy bruntálskému seniorovi ve věku 70 let a výše. Výběrové řízení na 

provozování služby vyhrála taxislužba, kterou občané znají pod názvem Black& White (jde o černobílá 

auta). Tyto vozy budou na základě dohody s firmou v brzké době pro lepší orientaci seniorů označeny 
nápisem „Seniortaxi“. Vozů má sice firma více, přesto doporučujeme seniorům objednávat službu s 

dostatečným časovým předstihem před plánovanou jízdou.  

Telefonní číslo, na kterém je možné službu objednávat, je jediné, a to 602 223 264. V provozu bude 

od 27. 1. 2016 tak, aby mohli senioři službu aktivně a v hojné míře využívat již od prvního dne 
provozování, tj. 1. 2. 2016. V rámci zjišťování podnětů a připomínek k poskytované službě pak bude 

namátkově každý měsíc osloveno několik seniorů a na základě sdělených informací vyhodnocováno, zda 
je služba nastavena tak, aby skutečně vyhovovala těm, kterým je určena – seniorům. Své postřehy a 

poznatky však přivítáme od kohokoliv, a to na kontaktech: Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí oddělení 

sociálních služeb, tel. 554 706 145, 725 345 513, e-mail: pavla.sohrova@mubruntal.cz  

Seznam míst, kam je možné seniora přepravit v rámci služby „Seniortaxi“  

1) Názvy a adresy institucí:  

Česká pošta, a. s., M. Tyrše 4, Zeyerova 1a, Bruntál; Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál ; 

Okresní správa sociálního zabezpečení, Rýmařovská 6, Rýmařovská 13, Bruntál; Podhorská nemocnice 
Bruntál, a. s., Nádražní 27, Bruntál; Úřad práce Bruntál, Květná 64, Bruntál  

2) Adresy lékařů:  

Alšova 9, Bruntál; Dr. E. Beneše 21, Bruntál; Dr. E. Beneše 65, Bruntál; K. Čapka 6, Bruntál; Krnovská 

9, Bruntál; Mánesova 4, Bruntál; Nádražní 27, Bruntál; Nádražní 29a, Bruntál; Nádražní 40, Bruntál; 
Nádražní 44, Bruntál; Nám. Míru 3, Bruntál; Na Nábřeží 8, Bruntál; Okružní 4, Bruntál; Okružní 14,  

Bruntál; Okružní 16, Bruntál; Okružní 20, Bruntál; Partyzánská 16, Bruntál; Partyzánská 30, Bruntál; 

Požárníků 8, Bruntál; Revoluční 20, Bruntál; Sladovnická 4, Bruntál; Smetanova 20a, Bruntál; Školní 3, 

Bruntál; Šmilovského 1, Bruntál; V Táboře 28, Bruntál; Zahradní 16, Bruntál; Zahradní 28, Bruntál.  

Informace z PS Senioři – IV. KPSS 2015 – 2017 – opatření 1.3. Zachování stávající sítě ambulantních 
služeb a zajistit vznik registrací denního stacionáře → Vznik nové sociální služby denního 

stacionáře v Bruntále pro seniory s kapacitou 15 osob. Vznik denního stacionáře pro seniory 
předpokládá zvýšení míry soběstačnosti seniorů se zachováním života v přirozeném prostředí, 

zachováním životního stylu, aktivní spoluúčast seniora na společenském životě. Uskutečněna jedna z 

aktivit vedoucích k naplnění opatření – zajištění prostorů: budova bývalé školky – Smetanova ulice. 
Proběhne analýza odhadovaných stavebních a provozních nákladů. Březen/duben 2016 – předložení 



 

                        

záměru RM ke schválení. Po schválení RM návštěva KÚ MSK za účelem sdělení tohoto kompetentním 
osobám. Registrace této nové sociální služby proběhne cca v roce 2017/2018 a realizovat tuto službu 

bude Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.  

 

Ad 2/Informace/aktuality z organizací 
 

Tomáš Vaněk – komunitní práce 

Informace o navazujícím projektu na komunitní práci v SVL – individuální projekt MSK, aktivity projektu 
– aktivizační činnosti s komunitními prvky, projekt bude pokračovat od 1. 3. 2016, 2 poloviční úvazky – 

Mgr. Petra Vaňková, Tomáš Vaněk, doba realizace – 2 roky. Informace o projektu budou zveřejněny na 
informační tabuli na Dlouhé ulici v Bruntále. Další upřesňující informace budou předány na PS v měsíci 

březnu. 
 

Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

Osobní alarmy pro bruntálské seniory – k vyzvednutí na MěÚ OSS u Mgr. T. Raabové. K 29. 2. 2016 
bude přestěhován Klub seniorů do nových prostor na Zeyerově ulici v Bruntále. V případě zájmu mohou 

využívat i ostatní organizace. Informace o spolupráci s lidmi bez domova – proběhla již 2. schůzka 
s lidmi bez domova, daří se s nimi pracovat, jednoho klienta se podařilo motivovat k řešení svého 

vážného zdravotního stavu (nástup do nemocnice). 

 
Mgr. Bc. Ivana Májková – vedoucí odboru sociálních věcí 

Požádala pracovní skupinu o součinnost – jak pracovat s problematikou Etnických menšin, zaznamenán 
klesající zájem o problematiku Etnických menšin, např. pro letošní rok nebyl podpořen ze strany vedení 

města hudební festival „Tak tu spolu žijeme“, který byl zaměřen na vzájemné poznání a toleranci mezi 
příslušníky různých národností a etnik žijících v Bruntále a jeho okolí, v roce 2015 proběhl druhý ročník 

a byl vnímán pozitivně. Zaznamenán dlouhodobý stav beze změn. Nabízí se otázka – Jak tuto 

problematiku uchopit a řešit? 
 

 LIGA o.p.s. - Bc. Jana Juřenová MSc. 
Informace k podanému projektu – začátkem února 2016, týkající se aktivit na Dlouhé ulici „Sami sobě 

pomáháme“. Liga o.p.s. ukončila k 31. 12. 2015 provoz tzv. Malých technických služeb, spolupráce 

s Městem Bruntál - Bruntál není místo pro dlouhodobě nezaměstnané. (řešení problematiky dlouhodobě 
nezaměstnaných). Do projektu budou zapojeny Technické služby, sociální podniky a pracovníci Ligy. 

Pracovníci Ligy budou motivovat zapojené klienty v pracovním procesu.  
 

OPEN HOUSE o.p.s. – Ivan Zgibor 

V současné době pracují na revizi - individuální plány klientů, v souladu s tím, co chtějí, mají jiné 
potřeby, potřeby vzdělání řešit nechtějí. Zájem ze strany klientů o hudební zkušebnu. 

 
LIGA o.p.s. – Věra Štěpaníková 

NZDM – služba se potýká se zvýšeným počtem klientů, každou středu probíhá kreativní tvoření pro 
menší děti, ve čtvrtek 24. 2. 2016 proběhne v prostorách Komunitního centra beseda na téma „Volba 

povolání“, je určena dětem a mládeži od 14 let věku (ukázky povolání, hry na profese). Hudební aktivity 

probíhají 2x týdně. V rámci služby SAS pracujeme s celou rodinou, snažíme se motivovat rodiče 
v souvislosti s potřebou dalšího vzdělávání jejich dětí – je nutné pracovat s rodiči dětí, motivovat je 

k dalšímu vzdělávání jejich dětí. Stále malý zájem ze strany rodičů o vzdělávání dětí. 
 

Bc. Romana Dudušová – Romský poradce MěÚ Bruntál 

Každé úterý 9.30 – 12.00 hodin, poskytuje poradenství na ulici Dlouhá 8 v Bruntále; informace                              
o nárůstu drogově závislých. 

EUROTOPIA –  Mgr. Petra Večerková doplnění k zápisu č.1 z 12. 1. 2016 
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. - upřesnění – došlo 
k navýšení o půl úvazku, celkové vyčíslení úvazku je na SAS 1,0 a AMT centrum 0,4. 

Ad 3/ Monitoring a evaluace – harmonogram monitorovacích návštěv, termíny, aplikace v 
praxi  

Na lednových setkáních PS KPSS proběhla nominace 1 člena z každé PS, 1 člena za zadavatele KPSS do 

monitorovacího týmu – viz bod č. 1 zápisu. V současnosti se pracuje na harmonogramu monitorovacích 

návštěv, členové PS budou na nejbližším jednání PS informování o termínech monitorovacích návštěv 
v jednotlivých zařízeních. 

Ad 4/ Vyhodnocení plnění cílů a a opatření KPSS za období – rok 2015 

Manažerka pracovní skupiny Etnické menšiny seznámila přítomné s vyhodnocením cílů a opatření 
pracovní skupiny v KPSS za rok 2015, slovním hodnocením včetně finančních nákladů. Hodnocení za PS 

Etnické menšiny bude přílohou tohoto zápisu. Jednotlivá opatření byla realizátory plněna bez odchylek 
dle stanoveného plánu. Koordinátorka KPSS bude slovní i finanční hodnocení kompletovat za všechny 

pracovní skupiny. 

 

Ad 5/ + Ad 6 / Diskuze, závěr – v průběhu jednání PS 
 

 

Úkoly: všichni členové pracovní skupiny se pokusí na příští jednání PS přijít s myšlenkou či nápadem-  
jakým způsobem pracovat s etnickými menšinami, přinést něco nového – jakým způsobem tuto 

problematiku uchopit, proč se jí věnovat? 
  

 

Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 15. 3. 2016 

 

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 29.2.2016 



 

                        

 
 

 

 


