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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Osoby se zdravotním postižením 

č. 4/2016 
 

DATUM KONÁNÍ:  12. 4. 2016  

ČAS KONÁNÍ:  13:00 – 14:45 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 142 

PŘÍTOMNI: R. Skulinová, J. Holčapek, Bc. P. Kučerová, I. Kmínková, J. Pavelková, z. Pavlitová, Ing. A. 

Šupina, M. Tesařová, Z. Tomanová, J. Toporská, Bc. V. Bradová 

OMLUVENI:  Bc. M. Medková, J. Pata, Mgr. Bc. I. Májková, Mgr. P. Sohrová 

HOST: Bc. Jana Juřenová MSc. 
 

PROGRAM: 
1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS 

2. Informace/aktuality z organizací 

3. Dokumenty KPSS, struktura – revize 
4. Diskuze 

5. Závěr 
 

Ad 1/  

Informace manažerky PS: 
- Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 

přítomné, seznámila je s body programu a představila hosta Bc. Janu Juřenovou Msc. Členové PS OZP  
odsouhlasili přítomnost hosta.  

 
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 

2016-2020 (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 
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„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. Členové PS toto vítají. 

 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. 
 Komise IPRM – vznesla podnět k prověření potřebnosti vzniku hospice v rámci 

pracovních skupin KPSS – vedoucí OSV Mgr. Bc. Ivana Májková žádá o součinnost členy PS OZP, 

kteří jakožto zaměstnanci organizací pracující s obdobnou cílovou skupinou mohou mít či mají 
informace o potřebnosti paliativní a hospicové péče, nechť tyto informace sdělí nejpozději do 

31.5.2016 na emailovou adresu: ivana.majkova@mubruntal.cz . 

 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. 

 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. 
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Ad 2/  
Informace /aktuality z organizací 

 

pí. J. Pavelková, Zelená dílna s.r.o.: 
- v současné době 21 zaměstnanců 

- v rámci nového projektu by měly vzniknout 3 nová pracovní místa 
 

Bc. Jana Juřenová MSc., host 
- seznámení s informacemi, které by měly být zakomponovány do prezentace na plánovaném setkání  

 s podnikateli v rámci G 10 dne 4. 5. 2016 v 16.00 hodin. 

 
pí. J. Toporská, CHB ARCHA: 

- v současné době se chystá odejít jeden klient 
- projekt na „Opravu podlah v CHB“ 

 

pí. R. Skulinová, NOE: 
- stále 9 klientů 

- měli významnou událost, kdy jeden klient slavil 70 let 
- prioritně nyní museli řešit zdravotní problémy klientů 

 
Mgr. I. Kmínková, SD MATANA: 

- zapojili se do kampaně „Česko svítí modře“ 

- snaží se zvýšit podvědomí o autismu 
 

Bc. P. Kučerová, veřejný opatrovník: 
- informovala členy PS, že se stále vydávají euroklíče 

 

p. J. Holčapek, STD Polárka: 
-  mají jednoho nového klienta 

-  akce: stánek na Dni země 22. 4. 2016 
 

Ing. A. Šupina, CZP MSK: 

- vrací se jim zpět klientka z Olomouce 
- poradenství stále probíhá, poradna je otevřena každou středu 

 
pí. M. Tesařová, veřejnost: 

- založen Spolek aktivních seniorů, žádost je dána ke schválení u Krajského soudu v Ostravě. 
 Město Bruntál jim dalo k dispozici prostory na ulici Zeyerova, scházejí se 2 x týdně.  

- akce: vystoupení v Centru pro seniory Pohoda dne 28. 4. 2016 

 
Pí. Z. Pavlitová, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: 

- akce: 16. 4. 2016 ke Dni bílé hole 
- plánování sociálně rekondičního kurzu 

 

Ad 3/   
 

Revize dokumentů KPSS  
V rámci revize dokumentů KPSS byly vkomponovány podněty členů KPSS získané v posledním 1,5 roce, 

revize již z 95% hotova, pokud další náměty, zaslat emailem manažerce a koordinátorce nejpozději                 
do 30.4.2016. 
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AD 4/  

Ing. A. Šupina, pí. Z. Tomanová a Bc. J. Juřenová MSc. se dohodli, že dne 22.4.2016 na společné 

schůzce upřesní formu a podobu prezentace v rámci v rámci priority PS OZP z IV. KPSS 2015 – 2017, 

která zní: „Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. 

 

Ad 5/ 

Úkoly: Paní Z. Tomanová – zaslat koordinátorce aktualizovanou finanční tabulku vyhodnocení KP za 

rok 2015 za PS, nebo doposud shromážděné informace zaslat manažerce PS. Nejpozději do 
22.4.2016. 

 

Členové KPSS - další náměty k revizi dokumentů KPSS - zaslat emailem manažerce a koordinátorce 
nejpozději do 30.4.2016. 

 
Členové KPSS - informace o potřebnosti paliativní a hospicové péče - nejpozději do 31.5.2016                    

na emailovou adresu: ivana.majkova@mubruntal.cz . 

 
 

 
Zapsala: Jana Pavelková 15. 4. 2016 
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