Zápis z jednání pracovní skupiny
Etnické menšiny
č.4/2016
DATUM KONÁNÍ:
10. 5. 2016
ČAS KONÁNÍ:
10.30 – 12.30
MÍSTO KONÁNÍ:
Městský úřad Bruntál, zasedací místnost č. 116 (oddělení sociálních služeb)
PŘÍTOMNI: Bc. Vendula Bradová, Věra Štěpaníková, Ivan Zgibor, Bc. Romana Dudušová, ing. Milan
Swider, Mgr. Pavla Sohrová
OMLUVENI: Bc. Jana Juřenová MSc., Mgr. Ivana Májková
NEOMLUVENI: Lenka Kováčová, Mgr. Petra Večerková
Hosté: Mgr. Petra Vaňková
PROGRAM:
1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
2. Informace členů PS/ aktuality z organizací
3. Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1 / Úvod, informace koordinátorky, manažerky PS
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny Věra Štěpaníková
přivítala všechny přítomné a seznámila je s body programu. Mgr. Petra Vaňková v PS Etnické menšiny
stálým hostem (po dobu realizace projektu na komunitní práci v SVL). Poté předala slovo koordinátorce
KPSS, Bc. V. Bradové, která poskytla následující informace:
Koordinátorka KPSS, Bc. Vendula Bradová sdělila:
Dokumenty KPSS - revize - zapracovány podněty a připomínky členů PS, manažerů i zadavatele
KPSS, které byly předneseny na PS, dokumenty zpracovány pro předložení komisi a RM ke schválení.
Společné setkání všech PS - 13. 6. 2016 - 9 - 12 hod. (níže program jednání):
-Půlroční zhodnocení činnosti PS - manažerky PS KPSS,
-XII. Veletrh sociálních služeb 2016 - 24. 9. 2016 - Bc. Vendula Bradová,
-Prezentace Tísňové péče DORKAS - Mgr. Marie Stuchlíková, sociální pracovnice SD,
-Projekt "PŘÍLEŽITOST dělá zaměstnance" - Mgr. Eva Kubišová, ÚP ČR - dle zájmu členů v rámci PS
KPSS, přičemž PS Senioři o tyto informace ÚP zájem neprojevila, PS DMR, OKS a EM mají o informace
týkající se projektu zájem.
- 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 koordinátorce.
- 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.
- 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.
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- 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 analýz 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

AD2 / Informace/aktuality z organizací
Slezská diakonie BETHEL/ing. Milan Swider
- V azylovém domě BETHEL proběhne 26. 5. 2016 monitorovací návštěva, předmětem
monitorovací návštěvy bude naplňování opatření vyplývající z KPSS. Monitorovací tým ve
složení: Věra Štěpaníková, Romana Dudušová a Lenka Kováčová.
MěÚ Bruntál / Bc. Romana Dudušová
- Jarní úklid v západní lokalitě – připravovaná akce na 30. 4. 2016 bude přesunuta na 1. 7. 2016.
V tuto dobu budou v SVL působit asistenti prevence kriminality, úklid bude zajištěn i pracovníky
technických služeb. Další informace si pracovníci předají na společném setkání organizací, které
se do akce zapojily.
LIGA o.p.s. /Věra Štěpaníková
- Informace o připravované akci – 30. května 2016 proběhne akce pro děti, spojená s oslavou
Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne Romů. Pracovníci připravují bohatý program pro
celé rodiny.
- V rámci hudebního kroužku pronajatý sál v bývalém DDM na Dukelské ulici, kde probíhají
taneční a hudební aktivity, aktivity vede pan Kamil Kováč DiS., lektorkou tance je paní Eva
Červeňáková.
- V měsíci květnu proběhne beseda na téma záškoláctví (s blížícím se koncem školního roku opět
zvýšený výskyt), připravuje se beseda o první pomoci.
- Vyhlášeno VŘ na pozici pracovníka v sociálních službách, s nástupem od 1. 7. 2016.
OPEN HOUSE o.p.s. / Ivan Zgibor
- Revidují individuální plány klientů, zareagovali na potřeby cílové skupiny nad 15 let, 3 uživatelé
chodí do práce, v měsíci dubnu proběhlo setkání spolupracujících osob, konkrétně s policií ČR
na téma ohlašovací povinnost a kriminalita mladistvých.
- 24. 5. 2016 proběhne akce pro školy, organizovaná MěÚ Bruntál ve spolupráci se SVČ Bruntál.
- Je realizován projekt „Kdo si hraje, nezlobí“, který je financován z rozpočtu MěÚ Bruntál.
Komunitní práce/ Mgr. Petra Vaňková
- Kvůli špatnému počasí byla zrušena 3 veřejná setkání,
- Veřejné setkání s místostarostou panem Vladimírem Jedličkou proběhlo 3. 5. 2016, účast - 12
dospělých, 20 dětí, společně prošli ulici Dlouhou,
- Probíhá instalace sušáků na prádlo – svépomocí,
- Probíhá jednání o pronájmu zázemí pro komunitní práci (nepřízeň počasí), HS Bruntál nabídla
prostory na ulici Dlouhá 18 – probíhá jednání,
- Úprava zítky na Dlouhé ulici nacházející se kolem hřiště – lidé z lokality upraví polorozbořenou
zítku svépomocí, tak, aby sloužila k sezení (domluveno s panem místostarostou V. Jedličkou,
pomůže řešit přes Technické služby Bruntál),
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-

Komunitní pracovnici se spojili s paní Mikulášovou (majitelka travnaté plochy na ulici Dlouhá) –
na travnatém plácku by chtěli realizovat aktivity,
Záměr na další období – vybudování pískoviště, lidé v lokalitě chtějí pískoviště – vybudují
svépomocí.

Ad 3/ Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba
Manažerka ve spolupráci s koordinátorkou KPSS představila přítomným členům aktualizaci dokumentů
KPSS. K aktualizacím již nebyly ze strany členů PS žádné připomínky.
Ad 4 / Diskuze - v průběhu jednání PS
Ad 5/ Závěr
Termín dalšího jednání pracovní skupiny Etnické menšiny je naplánován na 13. 6. 2016,
kdy proběhne společné setkání všech PS.

Zapsala: Věra Štěpaníková, manažerka PS Etnické menšiny, 19.5.2016
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