Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 3/2016
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

11. dubna 2016
8.00 – 10.00 hodin
MěÚ Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 116

PŘÍTOMNI:

Mgr. Bc. Ivana Májková, Mgr. Pavla Sohrová, Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Vendula
Bradová, Mgr. Lucie Škanderová, Bc. Marcela Matúšů, Miluše Tesařová, Jaroslav
Pata, Zdena Pavlitová, Anna Staňková, Olga Plesníková, Ing. Aleš Šupina,
Mgr. Renata Rychlíková, Radka Wnenková.

OMLUVENI:
PROGRAM:
1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
2. Informace/aktuality z organizací
3. Dokumenty KPSS, struktura – revize
4. Diskuse
5. Závěr
Ad 1/ Informace koordinátorky KPSS
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.
 Dne 8. 12. 2015 byl ZM schválen Plán prevence kriminality města Bruntál na léta 2016 - 2018.
Naplňování jednotlivých cílů plánu je zpracováno vždy prostřednictvím akčních plánů na každý rok
platnosti plánu, který akceptuje také aktuální celorepublikovou Strategii prevence kriminality 20162020 (materiál Ministerstva vnitra ČR). Akční plán na rok 2016 schválen RM a 12. 4. 2016 předložen
ZM. Zhotovitelkou plánu je Mgr. T. Raabová.
 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“ 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 – zřejmě bude 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. Za spontánně aktivní přístup při této
nové aktivitě, tzn. monitorovací činnosti, patří velké poděkování všem zainteresovaným
subjektům (monitorovaným i monitorujícím).
 Mgr. Bc. I. Májková, Bc. V. Bradová a pí. M. Brziaková – kladen velký důraz na respektování
a dodržování ETICKÉHO KODEXU člena monitorovacího týmu.
 Revize dokumentů KPSS – vkomponovány podněty členů KPSS získané v posledním 1,5 roce,
revize již z 95% hotova, pokud další náměty, zaslat emailem koordinátorce nejpozději do
30.4.2016.
Informace manažerky PS
 Představení Mgr. Renaty Rychlíkové, z Fosanimy, která má zájem stát se členkou PS a nahradit
tak Mgr. Barboru Vojtíškovou, která na členství v PS rezignovala. Hlasováno a Mgr. Rychlíková
byla všemi hlasy zvolena členkou PS.
 Senioři se stávají aktivními - projekt „Jedeme v tom společně“ měl za cíl podpořit aktivizaci a
společenské vazby klientů mezi sebou a mezi domovy pro seniory navzájem (projekt byl
celorepublikový). Celkem se zúčastnilo 22 zařízení; v rámci projektu byly zařízení vybaveny
rotopedy, tričky a čepicemi - sponzor ČEZ, spolupracující subjekty 1. Místopředseda vlády a
ministr financi ing. Andrej Babiš. Centrum Pohoda v této soutěži zvítězilo a ve Vrbně pod
Pradědem převzalo za 1. místo putovní pohár. 13. 4. 2016 proběhne v Centru Pohoda slavnostní
ocenění účastníků projektu, za přítomnosti místostarosty p. V. Jedličky, Mgr. Bc. I. Májkové a
dalších.
 Již nyní připravuje ředitel Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem, Mgr. J Vavřík, další
projekt zaměřený na zvýšení aktivity u seniorů a jejich motivace k pohybu, pod názvem Letní
olympijské hry aneb „Jedeme v tom společně 2“. LOH proběhnou ve dnech 16. – 17. 6.2016,
přičemž 16. 6. 2016 bude soutěžní den v Domově pro seniory ve Vrbně pod Pradědem, kdy pro
seniory je připraveno 10 soutěžních disciplín. 17. 6. 2016 je dobrovolný společný výlet – Karlova
Studánka nebo Praděd.
 17.3.2016 obhajovalo Centrum Pohoda Značku kvality, kterou získalo v roce 2013. Značku
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 jako u
kvality poskytovaných služeb hotelů. Centrum v r. 2013 dosáhlo při hodnocení celkem 907,75
bodů, z možných 1000 bodů a získalo tak pět hvězdiček. Oproti certifikaci z r. 2013, byla letos
přísnější kritéria hodnocení a přesto centrum tento počet ještě navýšilo o 60 bodů na 967,75
bodů a dle sdělení hlavního certifikátora p. Zdeňka Kašpárka, zařízení získalo celkově nejvyšší









hodnocení, kterého bylo od počátku fungování Značky kvality v sociálních službách pro seniory
dosaženo.
17.6 2016 proběhnou Dny města, na kterých se budou opět prezentovat aktivity seniorů.
Dobrá spolupráce s aktivními seniorkami města Bruntál, které nám nabídly možnost doprovázet
naše uživatele na krátkodobé výlety a výjezdy mimo centrum.
Harmonogram monitorovacích návštěv – sledujeme naplňování stanovených cílů a aktivit v
rámci KPSS Města Bruntál.
Dlouhodobě se pracuje na revizi dokumentů KPSS – poznatky, připomínky, dodatky od členů PS
jsou vítány. Jednání proběhne 3. 5. 2016, kdy se sejde manažerský tým.
Denní stacionář - proběhlo již několik jednání, stav věci se zdárně posouvá: v jednání
s místostarostou p. Vladimírem Jedličkou, ved. OSV Mgr. Bc. Ivanou Májkovou, vedoucí odd.
soc. věcí Mgr. Pavlou Sohrovou, koordinátorkou KPSS Bc. Vendulou Bradovou,
Mgr. Chlachulovou z Odboru správy, majetku, kultury a rozvoje města a s Ing. Mrkalem,
spolupracujícím v rámci projektu Renovace budovy.
Jedná se o:
 posouzení stávajícího stavu budovy
 navrhovaná řešení úprav
 předběžné náklady na úpravu (3 mil Kč)
 připravuje se projektová dokumentace
RM vzala na vědomí a podpořila vznik Denního stacionáře - koncepce již ve 3 pracovní verzi
připravená Centrem soc. služeb v únoru 2016.
Fáze:
 I. květen - červen zhotoven projekt, který zafinancuje město Bruntál
 II. fáze s ukončením 30. 7. 2016 - stavební povolení, vyjadřování se k projektu
 III. fáze stavební řízení srpen 2016
 IV. fáze připravit projekt do rozpočtu města, VŘ na zhotovitele září – říjen
 Mezitím budou probíhat další jednání, sledovat možnost fin. dotace, jednání s MSK o
možnosti finančního příspěvku, registrace služby a další

Ad 2/ Informace /aktuality z organizaci
O. Plesniková
 Oceňuje, že je snaha aktivizovat seniory a různými soutěžemi a akcemi je motivovat k pohybu.
Mgr. R. Rychlíková
 Změna v základní listině – změna sídla společnosti (Lomnice X Bruntál) a změna člena.
 21. 4. 2016 proběhne další svépomocná skupina – letáček zašle mailem. Obsazení svépomocné
skupiny je proměnlivé – evidují nové členy a naopak lidé, kteří už svůj problém vyřešili, ze
skupiny odchází nebo ji navštěvují jen sporadicky.
R. Wnenková
 8. 4. 2016 se stěhovaly sociální lůžka do zrekonstruovaných prostorů. Slavnostního otevření se
zúčastnilo vedení nemocnice i zástupci města Rýmařov. Kapacita služby zůstává stejná.
Ing. Aleš Šupina
 Obě sociální služby fungují bez problémů. Podařilo se jim naplnit kapacitu pro osobní asistenci.
 V současné době mají rozpůjčované všechny kompenzační pomůcky.

Mgr. Bc. I. Májková
 Komise IPRM – vznesla podnět k prověření potřebnosti vzniku hospice – vedoucí OSV vznesla
tento úkol směrem k PS Senioři a PS OZP. Žádá členy o jejich součinnost, názory a podněty
k této problematice.
 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.
 OSV byl osloven starostou města, aby dal stanovisko k návrhu p. Czasche k vybudování
Komunitního domu v budově bývalého kožního oddělení v areálu nemocnice. Pan Czasch chce na
rekonstrukci objektu využít dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a aby na dotace dosáhl,
potřebuje kladné stanovisko města. V Komunitním domě by mělo být vytvořeno 18 bytů
s limitovaným nájemným, určených nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Součástí domu bude
jedna společná (komunitní) místnost. Podmínky dotace z Min. pro místní rozvoj odpovídají cíli č. 3

Zlepšení ekonomické dostupnosti bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.

M. Tesařová
 Za Spolek aktivních seniorů děkuje za možnost využívat prostory v Klubu seniorů na Zeyerově
ulici, které jim vyhovují.
J. Pata
 Kladně hodnotí aktivizaci seniorů v Centru Pohoda.
 Proběhne oblastní shromáždění SONS, kde chce oznámit svou rezignaci. Ve vedení SONS
pracuje již mnoho let a nyní cítí, že by chtěl více volného času věnovat sám sobě.
Z. Pavlitová
 V sobotu 16. 4. 2016 má SONS akci v Centru Pohoda, žádá, aby společenský sál byl připraven
dle jejich požadavků.
Mgr. L. Škanderová
 Mají vypsáno výběrové řízení na místo pečovatelky ve Vrbně pod Pradědem a na pozici
sociálního pracovníka. Konstatuje, že je velmi složité tato pracovní místa obsadit.
 Aktualizují katalog kompenzačních pomůcek – bude umístěn na webových stránkách Help-In a
tištěný bude donesen na další schůzku PS.
A. Staňková
 Pokračuje běžná klubová činnost – dnes rukodělné práce, v pátek cvičení s R. Rychlíkovou,
koncem měsíce přednáška Ing. Odstrčilové.
Bc. M. Matúšů
 Kapacita centra zcela naplněna, evidujeme 40 žádostí o umístění.
Ad 3/ Dokumenty KPSS, struktura – revize
 Manažerka PS informuje, že se dlouhodobě pracuje na revizi dokumentů KPSS - Organizační
a jednací řád PS, MT, Základní listina ….a další, do kterých jsou vkomponovány podněty členů
KPSS získané průběžně v posledním 1,5 roce. Revize je již z 95 % hotova. Žádá členy, ať pokud
mají další náměty, je zašlou emailem koordinátorce nejpozději do 30.4.2016.
Ad 4/ Diskuse
 Bc J. Šíblová – seznámila členy PS s e-mailem bývalé členky PS Mgr. Barbory Vojtíškové, která
poděkovala za spolupráci a také se vyjádřila, kde vidí pozitiva spolupráce a kde podle ní vidí
nedostatky.








Někteří členové PS se postupně k problematice vyjadřovali:
Manažerka PS - KPSS města Bruntál zaznamenalo, dle jejího názoru, pozitivní vývoj. Metoda
KPSS byla přednášená v rámci projektu OP Lidské zdroje odborníky, byla možnost zaplatit i
pravidelného konzultanta. Řídíme se metodou KPSS, kde jsou zakotveny aktuální problémy a
potřeby v sociální oblasti, často jsme upozornili konzultanta a řešili redukci některých
dokumentů, což se podařilo. Přesto však chápe, že jde o administrativně náročnou činnost, ale s
kvalitním KPSS a aktivní prací v ní vidí možnosti získání také finančních prostředků na soc.
služby jak z MSK, tak z jiných možných zdrojů.
R. Wnenková – Může srovnat KPSS v Bruntále se stejným procesem v Rýmařově, kde se
jednání KPSS také účastní a pokud může hodnotit, tak z jejího pohledu je KPSS v Bruntále na
mnohem vyšší úrovni a za dobu, co KPSS v Bruntále existuje, došlo k výraznému posunu
k lepšímu – efektivnější komunikace a vstřícná spolupráce s městem (OSV), aktivnější přístup
jednotlivých členů PS, řešení aktuálních záležitostí, „dotahování věcí“ do konce … apod.
Ing Šupina, Mgr. Škanderová – Tak jako R. Wnenková, i oni mají možnost srovnat úroveň
KPSS v Bruntále s KPSS v jiných městech (konkrétně ve Vrbně pod Pradědem, Rýmařově,
Krnově). Oba se shodují na tom, že proces komunitního plánování v Bruntále zaznamenal
znatelný vývoj kupředu a je nesrovnatelný s komunitním plánováním ve výše uvedených
městech.

Ad 5/ Závěr pracovní porada byla ukončena kontrolou úkolů a stanovení nových úkolů
 Kontrola úkolů: Úkoly z 15. 2. 2016 č. 3 a č. 4 SPLNĚNY
 Stanovení nových úkolů:
č. 5/2016 Návrh vhodného kandidáta na Cenu SENIOR ROKU 2016
T: do 30. 6. 2016
Z: členové PS
č. 6/2016 Názory, podněty a vlastní zkušenosti k problematice hospice
T: do 15. 5. 2016
Z: členové PS – vedoucí OSV Mgr. Bc. Ivaně Májkové
ivana.majkova@mubruntal.cz
Zapsala: Bc. M. Matúšů, Bc. Jarmila Šíblová

