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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Děti, mládež a rodina 

č. 04/2016 
 

DATUM KONÁNÍ:  9.05.2016  

ČAS KONÁNÍ:  10:30 – 12:30 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116 

 

PŘÍTOMNI: Bc. V. Bradová, Mgr. M. Božková, M. Brziaková, L. Paráková, Bc. L. Ďuricová,                           
Bc. E. Hrabalová, Mgr. S. Toman, pí. Ivana Bittmanová, Mgr. R. Hota, Bc. K. Maková,                                 

Mgr. P. Sohrová 
OMLUVENI:  D. Němcová 

 
PROGRAM: 

1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS  

2. Informace/aktuality z organizací  
3. Dokumenty KPSS, struktura – revize; Dobrovolnictví; Krizové bydlení  

4. Diskuze  
5. Závěr 

 

Ad 1/ 
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 

přítomné a seznámila je s body programu.  
Členství v pracovní skupině:       

Ukončeno členství: Bc. Kateřina Hymonová, Nová členka – Bc. Klára Maková – všichni přítomní 

hlasovali souhlasně. 

 

Předala slovo koordinátorce KPSS Bc. Bradové, která poskytla členům PS následující informace:  

 
Koordinátorka KPSS, Bc. V. Bradová sdělila: 

-      Dokumenty KPSS – revize – na jednání MT zapracovány podněty a připomínky členů PS, manažerů 

i zadavatele KPSS, které následně konkrétně probrány na PS. 
 

-         Společné setkání všech PS  - 13.6.2016 – 9 – 12 hod. (níže program jednání): 

         Půlroční stručné zhodnocení činnosti PS – manažerky PS KPSS, 

         XII. Veletrh sociálních služeb 2016 – 24.9.2016 – Bc. Vendula Bradová, 

         Prezentace Tísňové péče DORKAS – Mgr. Marie Stuchlíková, soc. prac. SD., 

          Projekt „PŘÍLEŽITOST dělá zaměstnance“ – Mgr. Eva Kubišová, dle zájmu členů v rámci PS KPSS, 

přičemž PS Senioři o tyto informace zájem neprojevila, PS DMR zájem projevila.  
 

Roční zhodnocení vývoje a naplňování IV. KPSS 2015 – 2017 – za rok 2015 -  finanční 

tabulky za PS OZP, včetně slovního hodnocení – nová manažerka pí. J. Pavelková si opětovně vyžádala 
podklady od členů PS tak, aby mohla uceleně zpracovat a předat ke kompletnímu zpracování 

koordinátorkou. 
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        Členové MOT hodnotí monitoring jako velmi přínosnou a obohacující aktivitu. Vedoucí MOT sdělili, 

že ve všech dosud uskutečněných MN došlo ke shodě monitorovaných aktivit s aktuálním komunitním 

plánem. 
 

         Dotační řízení OSV – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál 

s příjemci dotací uzavřeny, nyní se vystavují platební příkazy pro finanční odbor úřadu, který zašle na 
účet příjemce dotace. 
 

         Prevence kriminality: Podpořeny projekty z MV: Rozšíření MKDS (bar U Soba, skatepark), 

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA, Domovník Realizace projektů – srpen – prosinec 
 

         Protidrogová prevence: Veřejnou zakázku „Provedení analýzy v oblasti drogové 

problematiky ve městě Bruntál“ vyhrála společnost AUGUR Consulting, s.r.o. s nabídkovou cenou 
ve výši 88.000,- Kč bez DPH. Analýza bude probíhat od června – srpna. Z dat, která poskytne analýza, 

bude na podzim vytvořen nový Plán protidrogové politiky města Bruntál na období 2017 – 2020. 
- Květen – testovací měsíc - testování na žloutenku typu A, B, C.  

 

Ad 2/ 

 

DPC Timotei: Bc. Maková sdělila, že hledají pracovníka v sociálních službách, je vypsáno VŘ 

s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2016. Je realizován projekt „Zkus to sám už teď“, zaměřen na děti 

z dětských domovů. ZDVOP přerušila činnost, SD momentálně hledá cesty, jak činnost obnovit (vize do 

konce dubna 2017), avšak za stávajících podmínek financování služby a zvýšených nároků na provoz 

služby ze strany MSK to prozatím není možné. Bude realizováno fotbalové utkání pro klienty soc. služeb, 

začátkem června a září.  

 

OPEN HOUSE o.p.s.: L. Paráková sdělila, že v dubnu proběhlo setkání spolupracujících osob, 

konkrétně s policií ČR na téma ohlašovací povinnost a kriminalita mladistvých. Je realizován projekt 

„Kdo si hraje, nezlobí“, který je financován z rozpočtu MěÚ Bruntál. 13. 5. 2016 se OPEN HOUSE zapojí 

do akce úklid na Dlouhé ulici, který organizuje Bc. Romana Dudušová, romský poradce MěÚ Br a zapojí 

se do něj i LIGA o.p.s. Akce je spojená s opékáním. 17. 5. 2016 se účastní akce na SVČ Bruntál, 

organizovanou společností EUROPE DIRECT Bruntál. Akce je zacílená na děti I. a II. Stupně ZŠ a jedná 

se o preventivní a vzdělávací akci zaměřenou na oblast kyberšikany a zdravého životního stylu. 24. 5. 

2016 se účastní akce na Skate parku, organizovanou MěÚ Bruntál ve spolupráci se SVČ Bruntál. Akce 

určena pro děti ze ZŠ.  

 

Bc. Leona Ďuricová, Měú Bruntál: sociální pracovnice oddělení sociálních služeb začali kontaktovat 

dlužníky městských bytů. Spolupráce je založena na dobrovolné bázi, není vymahatelná.  

 

Eurotopia o.p.s.: Bc. Hrabalová se podělila o dojmy z monitorovací návštěvy. Vše probíhalo v klidu                

a přátelském duchu, členové MOT monitorovali nastavené v komunitním plánu. 

 

Tesalonika: Mgr. Hota realizuje na ZŠ programy primární prevence pod hlavičkou ACET ČR, který bude 

v brzké době procházet certifikací. Spolupracuje ze ZŠ Jesenická a dále dle zájmu škol.  

Na Dlouhé ulici spolupracuje s cca 8 rodinami, jedná se především o duchovní podporu, účast na 

pořádaných akcích, sdílení problémů a pomoc s řešením problémů. Nejčastěji řeší nezaměstnanost, 

výchovu dětí, gamblerství, okrajově pak i užívání návykových látek. U 3 – 4 rodin se podařilo otcům 

rodin nalézt zaměstnání, zlepšila se péče o děti.  
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Citadela a PPP: Mgr. Toman oznámil přítomným, že se přihlásili do VŘ na realizaci analýzy v rámci 

protidrogové prevence, vyhlašovatelem MěÚ Bruntál. Nabídka neuspěla, byla vybrána jiná společnost, 

která získala lepší bodové ohodnocení za zkušenosti v oblasti realizace analýz. Průběžně Mgr. Toman 

dochází do škol řešit především vztahové záležitosti nebo podezření na šikanu, u bruntálských škol 

zaznamenává pokles poptávky, domnívá se, že se školy více naučili tyto záležitosti řešit svépomocí. Od 

září budou pravděpodobně realizovány programy indikované prevence SURPS.  

 

HELP – IN o.p.s.:  Paní Bittmanová sdělila, že SAS rozšířila ambulantní činnost, bude probíhat každou 

středu od 12:00 – 17:00 hodin. Finanční poradna je předimenzovaná zájemci o dluhové poradenství. 

Dluhovou poradnu zabezpečuje paní Kubišová Vladěna. Oddlužení a insolvence řeší paní Kopřivíková.  

 

Ad 3/  

Dokumenty KPSS, struktura – revize - manažerka ve spolupráci s koordinátorkou představila 

přítomným členům aktualizaci dokumentů KPSS. 

K aktualizacím již nebyly ze strany členů žádné připomínky.  

Nově je nutné nepřítomnost na jednání PS zasílat koordinátorce a v kopii i manažerce PS 

DMR na email marketa.brziakova@seznam.cz . 

 

Dobrovolnictví; Krizové bydlení - přesunuto na zářijové setkání. 

 

Ad 4/ 

Proběhla diskuze ohledně dluhové problematiky, bydlení a krize rodin, které se ocitají v dluhových 

pastích a přicházejí o bydlení. 

 

Ad 5/ 

Manažerka poděkovala přítomným členům za účast a připomněla červnové společné setkání, na které 

manažerka připraví stručné shrnutí činnosti PS (pokud v pwp podobě, tak tu manažerka 

zašle nejpozději 9.6.2016 koordinátorce) - úkol.  

 

 

Zapsala: Markéta Brziaková, manažerka PS, 16.5.2016 

mailto:marketa.brziakova@seznam.cz

