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Zápis z jednání společného setkání všech PS KPSS 
 

DATUM KONÁNÍ:   13.6.2016  
ČAS KONÁNÍ:         9:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:    Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost ZM 
PŘÍTOMNI A OMLUVENI: dohledatelné v prezenčních listinách jednotlivých PS 

HOST: Mgr. Marie Stuchlíková, soc. prac. Slezské diakonie; Mgr. Eva Kubišová, ÚP ČR 
 

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

2. Půlroční zhodnocení činnosti PS – manažerky PS KPSS 

3. XII. Veletrh sociálních služeb města Bruntál 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, ÚP ČR 
6. Diskuze, závěr 

 

Setkání všech PS KPSS proběhlo v souladu s naplánovaným programem. 
 

Ad 1/ 
Mgr. Bc. Ivana Májková – stručná rekapitulace první poloviny roku 2016 v KPSS. Dále sděleno: 

MěÚ Bruntál, OSV reagoval pozitivně na nabídku MSK na spolupráci v jejich projektu „Efektivní 

naplňování střednědobého plánu v MSK“, který umožní využít služeb odborného konzultanta – v našem 

případě Ing. Hany Rousové, která s OSV bude spolupracovat zejména na podmínkách tvorby sítě 

sociálních služeb na území města – což je základní podklad pro vyjednávání veřejného závazku s MSK 

na zajištění poskytování sociálních služeb v souladu s místním plánem a se Střednědobým plánem 

sociálních služeb MSK, včetně podpory při tvorbě dalšího Komunitního plánu. Odborný konzultant bude 

využit také při naplňování zákonného ustanovení týkajícího se koordinace sociálních služeb v rámci 

územního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Aktuálně s krajem OSV vyjednává také možnost společné finanční podpory vybraných služeb sociální 

prevence na území města v rámci IP kraje – vše je zatím otevřené. Jednání probíhají za přímé účasti 

pracovníků finančního odboru MěÚ.  

Poděkování za práci, kterou v rámci KPSS odvádí těm, kteří opravdu usilovně průběžně pracují a za 

poslední půlrok zvládli vytvořit pravidla pro monitorování naplňování plánovaných cílů a opatření                        

a už i realizovat řadu monitorovacích návštěv. Vše nasvědčuje tomu, že slouží účelu, pro který byly 

vytvořeny.  

Poděkování také členům Komise sociální a prevence kriminality, kteří se stále více aktivně zapojují do 

procesů v sociální oblasti a naplňují svou roli iniciativního a poradního orgánu Rady města. Poděkování 

kolegům na odboru sociálních věcí, za skvělou práci, kterou odvádí v rámci KPSS.  

 

Ad 2/   

Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, shrnutí průběhu půlroku 2016 v KPSS města Bruntálu: 
V první polovině roku 2016: 

o noví členové v pracovních skupinách, 

o ukončení členství neaktivním členům →  dle Org. a jednacího řádu PS KPSS, 
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o změna manažerů v PS OKS, PS OZP,  

o druhý rok platnosti IV. Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu 2015 – 2017, 

o jednotlivé PS – realizace / naplňování priorit (opatření, aktivit) KP, 

o revize Základních dokumentů KPSS na základě dvouletého sběru podnětů ze strany členů PS, 

zadavatele KPSS, komise, 

o aplikace metodik monitoringu v praxi → monitorovací návštěvy = úspěšná a efektivní aktivita. 

 

Jednotliví manažeři PS provedli představení činnosti PS za období 01 – 06/2016 za jednotlivé PS.  
Za PS Senioři takto učinila manažerka Bc. Jarmila Šíblová, za PS Děti, mládež a rodina paní 

Markéta Brziaková, za PS Osoby v krizových situacích Mgr. Jana Hančilová,  za PS Etnické 

menšiny paní Bc. Vendula Bradová (pověřena zastupováním za omluvenou Věrou Štěpaníkovou), za 
PS OZP Bc. Vendula Bradová (pověřena zastupováním za omluvenou Janu Pavelkovou). 

 
 

Ad 3/ 

Koordinátorka KPSS sdělila informace ke  XII.  Veletrhu sociálních služeb 2016: 
o termín: 24.9.2016, od 9 hod do 13 hod, 

o nyní ve fázi dojednávání vystavujících, vystupujících, vkomponovávání inovativních prvků:  
o moderátor – Mgr. A. Pajkošová,  

o vystupující mj.: AKTIVNÍ SENIOŘI Bruntálu, z.s., 
o v rámci programu – představení se poskytovatelů soc. služeb - již ne PWP prezentace, ale 

rozhovory s moderátorkou, vystoupení uživatel, filmy, kreativitě v rámci představení se                      

se sociálním službám meze nekladou, 
o dojednává se navíc oproti minulým veletrhům měření BMI, tělesného tuku, cholesterolu, určení 

krevní skupiny, vyšetření očí, 
o k dispozici bude zvukoměr, vyšetření mateřských znamének, výuka první pomoci, … 

o potravinová sbírka – za OSS organizuje Bc. Marcela Kutláková, DiS., 

o Felinoterapie = terapie za pomocí koček, 
o efektivní a finančně akceptovatelné podněty k další inovaci veletrhu jsou ze strany členy PS 

vítány, 
o návratky k veletrhu zaslat vyplněné zpět koordinátorce nejpozději 31.7.2016 (pokud je v KPSS 

více členů za jednu organizaci, zaslat hromadnou návratku za jednotlivé služby, které budou na 
veletrhu prezentovány). 

 

 
Ad 4/  

Prezentace Tísňové péče DORKAS – Mgr. Marie Stuchlíková, soc. prac. Slezské diakonie: 
Služba DORKAS Ostrava, tísňová péče působí na území Moravskoslezského kraje. Pomocí tísňového 

tlačítka si může uživatel kdykoliv přivolat okamžitou pomoc.  

Přispívá ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu, posiluje soběstačnost a současně poskytuje úlevu 
a podporu pečujícím rodinám. Umožňuje osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním 

a seniorům, snížit zdravotní, sociální a kriminální rizika a tím zvýšit pocit bezpečí ve svém domácím 
prostředí. 

Bezpečí – 24 hodinová služba – v případech kdy má uživatel pocit strachu, cítí psychický neklid, je 

zraněn apod. si uživatel může kdykoliv přivolat pomoc, bez toho, že by někoho obtěžoval nebo rušil,               

24 hodinové monitorování pohybu může navodit pocit bezpečí uživateli i jeho rodině. 

Cena za poskytovanou službu: Vstupní jednorázový poplatek  1 500,- Kč; Měsíční poplatky 260,- Kč. 

 
Dále viz příloha. 
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Ad 5/ 
Projekt „PŘÍLEŽITOST dělá zaměstnance“ – Mgr. Eva Kubišová, ÚP ČR: 

Projekt realizuje Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě pro: 

Uchazeče nebo zájemci o zaměstnání, který splňuje 2 body z níže uvedeného: 

 Dlouhodobě nezaměstnaný, 

 Pobírá dávky hmotné nouze, 

 Má pouze základní vzdělání, 

 Zadlužený, s exekucemi, 

 Bydlí na ubytovně, v azylovém domě, 

 Má záznam v rejstříku trestů, 

 Bydlí v sociálně vyloučené lokalitě, 

 Byl opakovaně sankčně vyřazen z evidence ÚP. 

 

Dále viz příloha. 
 

Ad 6/  
Mgr. Bc. Ivana Májková, Bc. Vendula Bradová: 

Poděkování členům za účast v PS KPSS. Popřání krásného léta a všeho dobrého do druhé poloviny roku 

2016. V září proběhnou setkání PS v těchto, celoročně naplánovaných, termínech: 

PS Senioři: 5.9.2016, 8 – 10 hod, MěÚ Bruntál, zasedací místnost č. 116 
PS DMR: 5.9.2016, 10:30 – 12:30 hod, MěÚ Bruntál, zasedací místnost č. 116 

PS OKS: 6.9.2016, 8 – 10 hod, MěÚ Bruntál, zasedací místnost č. 116 
PS EM: 6.9.2016, 10:30 – 12:30 hod., MěÚ Bruntál, zasedací místnost č. 116 

PS OZP: 6.9.2016, 13 – 15 hod, MěÚ Bruntál, zasedací místnost č. 142 
 

 

Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, 13.6.2016 


