Zápis č. 3/2016 z jednání pracovní skupiny
Etnické menšiny
ze dne 12. 4. 2016
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

12. 4. 2016
10.30 – 12.30
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, Lenka Kováčová, Ing. Milan Swider, Mgr. Bc. Ivana Májková,
OMLUVENI: Mgr. Pavla Sohrová, Bc. Romana Daněčková, Mgr. Petra Večerková, Mgr. Petra Vaňková,
Tomáš Vaněk
PROGRAM:
1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
2. Informace členů PS/ aktuality z organizací
3. Dokumenty KPSS, struktura - revize
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1/ Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Proběhlo hlasování o přítomnosti hosta na skupině
O možnost přítomnosti na skupině OKS v roli stálého hosta požádala Bc. Kutláková Marcela Dis,
kurátorka sociálního odboru MěÚ, kdy přítomní členové vyjádřili svůj souhlas v plném počtu hlasů.
Proběhlo oznámení o ukončení členství ve skupině
Manažerka informovala o ukončení pracovního poměru Marie Schreierové ve Slezské diakonii, kdy tímto
dochází taktéž k ukončení členství ve skupině OKS.
Koordinátorka KPSS, Bc. V. Bradová sdělila:
- PS OZP – nová manažerka pí. Jana Pavelková – jmenovala ji RM dne 23.3.2016.
Dotační řízení OSV:
- v oblasti registrovaných soc. služeb, oblasti sociální a sociální prevence – celkem přijato 56
žádostí; 22.3.2016 – jednání komisí – hodnocení žádostí o dotaci, včetně návrhu finančních
částek → 6.4.2016 – schválila RM, 12.4.2016 ZM (částky nad 50.000,- Kč).
- Sdělení příjemcům dotace z rozpočtu Města Bruntál → Odbor sociálních věcí, Oddělení
sociálních služeb Městského úřadu Bruntál sděluje statutárním zástupcům organizací, kterým
byla přidělena dotace z rozpočtu Města Bruntál v oblasti registrovaných sociálních služeb
i v oblasti sociální a sociální prevence, že VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Bruntál budou uzavírány výhradně na Městském úřadě Bruntál.
- PS OZP - setkání G10 (setkání p. starosty se zástupci místních firem), kde může být
realizovaná prezentace Pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením na téma – „Klady
a možná rizika zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním“
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v rámci priority „Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. Termín je středa
4. května, začátek v 16 hodin – garant – manažer PS OZP + organizace (osoby)
zodpovědné za naplnění/realizaci opatření.
Slezská diakonie - Odborné sociální poradenství ELPIS - odchod Bc. Marie Schreierové
ze služby; tuto funkci převzala Bc. Klára Maková – nyní je koordinátorkou a soc. pracovnicí v
OSP ELPIS.
DPC TIMOTEI – vyhlášeno výběrové řízení na sociálního pracovníka.
HELP-IN o.p.s – výběrové řízení - soc. pracovník – Moravský Beroun; pečovatel – Vrbno pod
Pradědem.
Sdružení občanů zdravotně postižených – nový předseda – pan Dušan Vavřík
Komise sociální a prevence kriminality – 20.4.216 – představení se členům komise těchto
organizací: Křesťanské sdružení Tesalonika, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,
Sdružení občanů zdravotně postižených
CENA SENIOR ROKU 2016- vyhlásila nadace Charty 77 – návrhy do 30.6.2016 – rozhoduje
nezávislá porota
Prezentace tísňové péče DORKAS – vzhledem k zájmu členů PS bude zřejmě realizováno
v průběhu dvou měsíců v rámci jednání PS KPSS.
Manažerský a monitorovací tým se shodl na tom, že metodické dokumenty monitoringu,
evaluace a aktualizace KPSS budou ověřovány v praxi v rámci monitorovacích procesů. Případné
odchylky od metodických dokumentů budou schváleny v rámci jednání MT tak, aby nebyl
narušen nastavený monitorovací systém a harmonogram. Všem zúčastněným členům
(monitorujících i monitorovaným) patří velké poděkování za zodpovědný, spontánní
a aktivní přístup k monitorovacím aktivitám!
Mgr. Bc. I. Májková, Bc. V. Bradová a pí. M. Brziaková – kladen velký důraz na respektování a
dodržování ETICKÉHO KODEXU člena monitorovacího týmu.
Centrum sociálních služeb Pohoda, p.o. - Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.,
jehož zřizovatelem je Město Bruntál, obhajovalo 17. března 2016 certifikaci Značky kvality a
to pro službu Domovy pro seniory. Tu zařízení poprvé získalo v březnu roku 2013. kvality
přiděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v sociálních službách, přičemž je
hodnoceno 5 oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče - sociální,
terapeutická a zdravotní. Hodnocení provádí odborní certifikátoři, ale také samotní uživatelé
služby a jejich rodinní příslušníci. Kvalita je v tomto projektu vyjádřena počtem hvězdiček,
přičemž zařízení získalo celkově nejvyšší hodnocení, kterého bylo od počátku fungování Značky
kvality v sociálních službách pro seniory dosaženo.
Uživatelé Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. jsou vítězové soutěže „Jedeme v
tom společně“. Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. se s ostatními domovy v
ČR zapojilo do akce pod názvem „Jedeme v tom společně“ a první vyšlápnutí se uskutečnilo 1.
března 2016 v 10.00 hodin. Akce se zúčastnilo celkem 22 domovů z celé ČR. Uživatelé „jeli“ na
rotopedech pomyslnou trasu Praděd – Praha a vytyčená cesta měřila 393 km.

AD2 / Informace/aktuality z organizací
Mgr. Ivana Májková Bc., vedoucí odboru sociálních věcí Bruntál:
- Komise IPRM – vznesla podnět k prověření potřebnosti vzniku hospice – vedoucí OSV vznese
tento úkol směrem k PS Senioři a PS OZP.
- za PS Senioři – RM schválila věcný záměr denního stacionáře pro seniory, probíhají intenzivní
jednání zainteresovaných subjektů, projektová dokumentace – uhradí město, investice do
budovy – řešeno dotačním titulem, sociální odbor ve spolupráci s pracovníky Domova Pohoda,
příspěvková organizace provádějí potřebné kroky ke zřízení nové sociální služby – denní
stacionář, s CS senioři.
- Oddělení sociálně – právní ochrany dětí – potýká se s nedostatkem pracovníků, který je
zapříčiněn odchodem pracovnic na mateřskou dovolenou. Oddělení vyhlásilo výběrové řízení, do
kterého se hlásí málo uchazečů.
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Novou tajemnicí MěÚ v Bruntále se stala od 1. 4. 2016 paní Ing. Zdeňka Svobodová.
Informace o navazujícím projektu na komunitní práci v západní lokalitě, pokračuje od 1. 3.
2016, do projektu zapojeni manželé Mgr. Petra Vaňková a Tomáš Vaněk.
Nízkoprahové bydlení pro seniory – bruntálská firma Czash spol. s.r.o. uvažuje o rekonstrukci
budovy v areálu nemocnice (bývalé kožní oddělení), vzniklé prostory plánuje využít pro
ohrožené seniory.
Podnět do diskuze – pracovat se školami v rámci prevence kriminality – návrhy témat: šikana,
rasismus, xenofobie.

Slezská diakonie BETHEL/Ing. Milan Swider
- Slezská diakonie požádala HSMB o přidělení 4 bytových jednotek na ulici Pěší a Dlouhá 8, které
jsou určeny pro klienty pobytových služeb v Bruntále (2 AD BETHEL, 1 AD Chana, 1 SD DPC).
- Realizace přednášky pro klienty s panem Vlčkem z OPEN HOUSE o.p.s.
- Dle sdělení klientů se úroveň bydlení v lokalitě snižuje, upozornil na adresy Dlouhá 10 a Dlouhá
26, z důvodů problémů sousedských či hygienických (výskyt štěnic).
MěÚ Bruntál / Bc. Romana Dudušová
- V lokalitě umístěn sušák na prádlo
- Jarní úklid v západní lokalitě – připravovaná akce na 30. 4. 2016, Bc. Romana Dudušová oslovila
poskytovatele sociálních služeb o spolupráci na této akci, předběžně se do akce zapojí LIGA
o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s. Další informace si pracovníci předají na společném setkání
organizací, které se do akce zapojí.
- Informovala o připravovaném dni Romů – 23. dubna, akci organizuje paní Aurélie Balážová
LIGA o.p.s. /Bc. Jana Juřenová MSc.
- Informace o připravovaných projektech na udržení kapacity ve městě, které připravují 3
organizace (LIGA o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., Help-in, organizace, které byly v městském
individuálním projektu), z chystaných projektů - financování na 3 roky část služeb, realizace od
1. 1. 2017.
- Plán inkluze – mapování předškolních dětí v lokalitě, pracovníci LIGY o.p.s. budou v rámci
terénní práce zjišťovat počty předškoláků v západní lokalitě.
- Vyhlášeno VŘ na pozici komunitní pracovník – v rámci projektu práce s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaní lidé z Bruntálu.
- Informace o připravované akci – 30. května 2016 proběhne akce pro děti, spojená s oslavou
Mezinárodního dne Romů, pracovníci připravují bohatý program pro celé rodiny.
- 14. 7. 2016 proběhne zábavná akce s názvem Karneval 2016.
- V rámci absolvování rozvojového auditu služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
s kladným výsledkem má LIGA o.p.s. možnost zajistit pro uživatelé služby NZDM 4 – 5 denní
pobyt, v současné době pracovníci zvažují možnosti, dostupnost, cenové relace a připravují
aktivity.
LIGA o.p.s. / Věra Štěpaníková
- Uzavření služeb NZDM i SAS od 30. 3. 2016 do 8. 4. 2016 z důvodů výskytu chřipkového
onemocnění viru H1N1 a respiračních onemocnění v západní lokalitě. Ochrana klientů a
pracovníků služeb, situace konzultována s hygieniky.
- LIGA o.p.s. získala čestné uznání za společenskou odpovědnost za rok 2015 v oblastech sociální,
ekonomické a environmentální – cena hejtmana kraje.
- Informace o ukončení realizace projektu Klub pro rodiny, poskytovatel grantu - NROS (Nadace
rozvoje občanské společnosti).
- 13. 4. 2016 proběhne v prostorách Komunitního centra na Dlouhé ulici v Bruntále beseda na
téma „ Jak řešit konflikt“.
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V prostorách Komunitního centra na Dlouhé ulici v Bruntále probíhá pravidelná preventivní
dezinsekce, v prostorách Komunitního centra nainstalovány lapače z důvodů pravidelné
kontroly.

OPEN HOUSE o.p.s. / Ivan Zgibor
-

Revidují individuální plány klientů, zareagovali na potřeby cílové skupiny nad 15 let, nechtějí
řešit práci a vzdělání, řeší volný čas, probíhá doučování školních dětí, filmový klub, je využívaná
hudební zkušebna mládeži nad 15 let z Dlouhé ulice. Řeší konflikty mezi klienty – rasismus, vidí
potřebu řešit otázku rasismu ve školách.

AGIL o.s. / Lenka Kováčová
- Nové osvětlení chodeb na Dlouhé ulici, spolupráce s komunitními pracovníky, dochází k ustálení
nájemníků, došlo k vystěhování jedné rodiny.
Ad 3/ Dokumenty KPSS, struktura – revize:
V rámci revize dokumentů byly použity podněty členů KPSS získané v posledním roce, revize je
v současné době hotova již z 95%, na další revizi bude pracovat MT. Další náměty možné ještě zaslat
emailem manažerce a koordinátorce do 30. 4. 2016.
Ad 4 / Diskuze - v průběhu jednání PS
Ad 5/ Závěr
Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 10. 5. 2016.

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 19.4.2016
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