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Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO A MONITOROVACÍHO  
TÝMU 

č. 5/2016 
 

DATUM KONÁNÍ: 3.5.2016 
ČAS KONÁNÍ:      8:00 – 11:00 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, oddělení sociálních služeb, zasedací místnost  

                           č.116 
PŘÍTOMNI: Bc. K. Hymonová, Bc. J. Šíblová,  pí. M. Brziaková, pí. V. Štěpaníková, pí. J. Pavelková,    

Bc. V. Bradová, Mgr. P. Sohrová, Mgr. Bc. I. Májková 

 
PROGRAM: 

1. Dokumenty KPSS, struktura KPSS – finální podoba 
2. Diskuze 

3. Závěr 
 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Koordinátorka přivítala všechny přítomné                        

a seznámila je s body programu.  
Úkoly z minulého MT: 

- Roční zhodnocení vývoje a naplňování IV. KPSS 2015 – 2017 – za rok 2015 -– částečně splněno 
od 4 manažerů  -  finanční tabulky za PS OZP – bývalou manažerkou pí. Tomanovou nedodáno, 

nová manažerka pí. Pavelková si vyžádala podklady od členů PS opětovně – nyní ve fázi 

zpracovávání. 
- Revize přihlášek do KPSS  - ukončení členství členům, kteří nejsou účastni jednání – v kopii 

manažer zašle koordinátorce – nesplněno. 
- Zápis z jednání PS – manažeři - nutno dodržovat jednotnost → body v zápise musí být 

v souladu s pozvánkou – splněno. 

Ad 1/  

Revize dokumentů KPSS: 
Kompletně zapracovány podněty a připomínky, finálně zpracováno pro předložení RM ke schválení. 

MT se shodl na tom, že členové týmu pro úkol nemusí být současně členové PS. 

 
Ad 2/ + Ad 3/ 

Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS: 
Společné setkání všech PS KPSS – 13.6.2016, 9 – 12 hod., zasedací místnost ZM: 
              PROGRAM 

1. Úvodní slovo – Mgr. Bc. I. Májková, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Bruntál 

2. Průběžný monitoring, půlroční zhodnocení činnosti PS – Markéta Brziaková, Bc. Jarmila Šíblová, 

Věra Štěpaníková, Bc. Kateřina Hymonová, Jana Pavelková - manažerky PS 
3. XII. Veletrh sociálních služeb 2016 – Bc. V. Bradová koordinátorka KPSS 

4. Prezentace Tísňové péče DORKAS – Mgr. Marie Stuchlíková, soc. prac. SD 
5. Projekt „PŘÍLEŽITOST dělá zaměstnance“ – Mgr. Eva Kubišová, odborný pracovník – EU 

6. Diskuze, závěr 

 
Monitoring v praxi: 

Vedoucí MOT sdělili průběh MN, vzájemně si probrali nejasnosti. Vedoucí MOT konstatovali, že členové 
MOT hodnotí monitoring jako velmi přínosnou a obohacující aktivitu. Vedoucí MOT sdělili, že ve všech 

případech MN došlo ke shodě monitorovaných aktivit s aktuálním komunitním plánem. 
Vedoucí MOT se shodli na tom, že dle předpokládaného, je monitoring v současné době časově náročná 

aktivita, zvláště i z toho důvodu, že je tato aktivita nová a všichni zúčastnění se učí procesní postupy 
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aplikovat v praxi. Vedoucí OSV a OSS sdělily, že v návaznosti na finanční rozpočet OSV, je možno 
propočítat navýšení vykazování hodin k proplacení vztahující se k administraci MN.  

 

 
Úkoly: 

- Průběžný monitoring naplňování cílů a opatření PS – 01/2016 – 06/2016 – manažeři PS – na 
květnových jednáních PS již tento úkol avizovat členům PS. 

- Připravit si půlroční zhodnocení činnosti PS na společné setkání všech PS KPSS – T: 13.6.2016 
(pokud pwp, tak ten zaslat koordinátorce nejpozději: T: 9.6.2016). 

 

 
Příští jednání MT 7.6.2016, 8 hod - viz pozvánka. 

 
 

 

Zapsala dne 3.5.2016 Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS 


