Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU
č. 6/2016
DATUM KONÁNÍ: 7.6.2016
ČAS KONÁNÍ:
8:00 – 10:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, oddělení sociálních služeb, zasedací místnost
č.116
PŘÍTOMNI: Bc. J. Šíblová, pí. M. Brziaková, pí. V. Štěpaníková, pí. J. Pavelková, Mgr. J. Hančilová,
Bc. V. Bradová, Mgr. P. Sohrová, Mgr. Bc. I. Májková
PROGRAM:
1. Průběžný monitoring k 30.6.2016
2. XII. Veletrh soc. služeb - informace
3. Diskuze
4. Závěr
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem, včetně změn. Vedoucí manažerského týmu
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 – splněno,
koordinátorkou zpracováno.
- Revize přihlášek do KPSS - ukončení členství členům, kteří nejsou účastni jednání – v kopii
manažer zašle koordinátorce – nesplněno.
Ad 1/ Průběžný monitoring k 30.6.2016
Metodika monitoringu a evaluace Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu –
členové MT vznesli podnět k úpravě při připravované revizi uvedené metodiky v článku VI. Způsob
a četnost monitorování z původního znění níže:

Jsou vymezeny dva způsoby monitorování:
Průběžný monitoring a monitorovací návštěva.
1. Průběžný monitoring provádějí PS a MT. Každá PS monitoruje ty cíle a aktivity KP, které jí
přísluší.
Monitorování věnuje PS nebo MT prostor nejméně 1x za pololetí na setkání PS. O provedeném
monitoringu je proveden záznam do tabulky – viz příloha č. 2. Výstup z průběžného monitoringu
postupují PS manažerskému týmu.
2. Monitorovací návštěvy provádí MOT a jsou vymezeny v Příloze č. 5 - Metodika monitorovacích
návštěv.
Monitorovací návštěvy jsou plánované nebo akční a konají se při monitoringu naplňování cílů KPSS.
Všechny monitorovací návštěvy mají jednotnou strukturu obsahovou i procesní, která je popsána
v Metodice pro monitorovací návštěvy.
3. Průběžný monitoring probíhá 2x/rok a to k 30. 6. a k 31.12.
Na toto níže uvedené znění, ke kterému je možno přistoupit s okamžitou aplikací v praxi ihned,
vzhledem k jednání MT ze dne 5.4.2016
kdy bylo dojednáno že: 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.
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Vedoucí monitorovacích týmů/manažeři PS se shodli na níže uvedeném znění Metodiky monitoringu
a evaluace Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu:
článek VI. Způsob a četnost monitorování:
Jsou vymezeny dva způsoby monitorování:
Průběžný monitoring a monitorovací návštěva.
1. Monitoring provádějí PS a MT. Každá PS monitoruje ty cíle a aktivity KP, které jí přísluší.
Monitorování věnuje PS nebo MT prostor nejméně 1x za rok n a setkání PS, MT. O provedeném
monitoringu je proveden záznam do tabulky – viz příloha č. 2. Výstup z monitoringu postupují PS
manažerskému týmu.
2. Monitorovací návštěvy provádí MOT a jsou vymezeny v Příloze č. 5 - Metodika monitorovacích
návštěv. Monitorovací návštěvy jsou plánované nebo akční a konají se při monitoringu naplňování
cílů KPSS. Všechny monitorovací návštěvy mají jednotnou strukturu obsahovou i procesní, která je
popsána v Metodice pro monitorovací návštěvy.
3. Monitoring probíhá 1x/rok a to k 31.12.
Monitoring v praxi – monitorovací návštěvy:
Vedoucí MOT (stejně tak i členové) hodnotí monitorovací návštěvy jako velmi přínosnou a obohacující
aktivitu. Vedoucí MOT sdělili, že ve všech případech MN došlo ke shodě monitorovaných aktivit
s aktuálním komunitním plánem.
Ad 2/
Bc. V. Bradová, koordinátorka KPSS:
XII. Veletrh sociálních služeb 2016 je nyní ve fází dojednávání vystavujících, vystupujících,
vkomponovávání inovativních prvků:
- termín veletrhu: 24.9.2016, od 9 hod do 13 hod (již ne do 14 hod),
- moderátor – Mgr. A. Pajkošová (místo p. R. Erbena),
- vystupující mj.: AKTIVNÍ SENIOŘI Bruntálu, z.s. (místo seniorek z Hlavnice),
- v rámci programu – představení se poskytovatelů soc. služeb – již ne PWP prezentace,
rozhovory s moderátorkou, vystoupení uživatel, filmy,
- vystavující: dojednává se využití nabídek projektů ZDRAVÉ MĚSTO; Čas je mozek – navíc oproti
loňsku měření cholesterolu, krevní skupiny, vyšetření – mateřských znamének, očí, srdce,
prsou, nohou, poradna – ALZHEIMEROVA, MRTVICE choroba – dojednává se,
- potravinová sbírka – za OSS organizuje Bc. M. Kutláková, DiS.,
- Felinoterapie (místo canisterapie) - dojednává se,
- první pomoc – Dobrovolní Hasiči města Br. (místo ČČK).
Vyplněnou návratku

zašlou koordinátorce KPSS zástupci organizací nejpozději do 31.7.2016.

Ad 3/ + Ad 4/
Revize dokumentů KPSS:
Kompletně zapracovány podněty a připomínky vzešlé z květnových jednání PS, finálně zpracováno
pro předložení RM ke schválení.
Vyhodnocení plnění cílů a opatření za období 2015 IV. Komunitního plánu sociálních služeb
na území města Bruntálu 2015 – 20017 – souhrnná evaluační zpráva vyhotovena koordinátorkou,
případné připomínky zaslat koordinátorce: T: 10.6.2016, manažeři.
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Úkoly:
- Připravit si půlroční zhodnocení činnosti PS na společné setkání všech PS KPSS – T: 13.6.2016,
manažeři (pokud pwp, tak ten zaslat koordinátorce nejpozději T: 9.6.2016, manažeři).
- Vyhodnocení plnění cílů a opatření za období 2015 IV. Komunitního plánu sociálních
služeb na území města Bruntálu 2015 – 20017 - případné připomínky zaslat
koordinátorce: T: 10.6.2016, manažeři.
- Program jednání PS v září (kdy jediným bodem programu je průběžná zpráva o plnění plánu
prevence kriminality, protidrogové prevence) doplnit bod/y programu a zaslat koordinátorce –
T: 13.6.2016, manažeři.
Příští jednání MT 1.9.2016, 8 hod. (koordinátorka bude nepřítomna z důvodu ŘD do 4.9.2016)

Zapsala dne 7.6.2016 Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS
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