Zápis z jednání pracovní skupiny
Osoby v krizových situacích
č. 4/2016
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

10.5.2016
8:00 – 10:00 hodin
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116

PŘÍTOMNI: Hymonová Kateřina Bc., Jitka Zapletalová, Bradová Vendula Bc., Hančilová Jana Mgr.,
Štěpaniková Věra, Romana Dudušová Bc. (pověření k zastupování za Mgr. T. Raabovou), Veronika Reed
Mgr., Milan Swider Ing., Juřenová Marta Bc, Sohrová Pavla Mgr., Marcela Kutláková Bc., Zuzana Hazan
OMLUVENI: Věra Puková Bc., Šťuková Dana, Májková Ivana Mgr.
PROGRAM:
1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
2. Informace/aktuality z organizací
3. Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba
4. Diskuze
5. Závěr
Ad 1/ Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny
přítomné a seznámila je s body programu.
Proběhlo hlasování o členství ve skupině
Paní Zuzana Hazan podala přihlášku ke členství ve skupině, a to za návaznou službu Slezské diakonie
s názvem „Návazná podpora v terénu“. K žádosti o členství proběhla na toto téma diskuze. Ujasňovalo
se vnímání členství za návaznou službu, za registrovanou službu.
Přítomní členové tuto žádost o členství odhlasovali kladně.
Odstoupení manažera z funkce a volba nového manažera
Manažerka skupiny Bc. K. Hymonová oznámila svou rezignaci. Na tuto pozici Bc. K. Hymonová
nominovala nově zvolenou členku PS, paní Zuzanu Hazan.
Členové pracovní skupiny shodně vyjádřili názor, že k volbě nového manažera bude svolána
mimořádná schůzka, a to na den 26.5.2016 v 8:00 v zasedací místnosti č.116. Nejlépe do
23.5.2016 mohou členové koordinátorce KPSS na email vendula.bradova@mubruntal.cz nominovat
osobu/y na pozici manažera skupiny. Zájemci se však mohou přihlásit o tuto funkci i na samotném
mimořádném setkání.
Koordinátorka KPSS, Bc. V. Bradová sdělila:
- Dokumenty KPSS – revize – na jednání MT zapracovány podněty a připomínky členů PS, manažerů
i zadavatele KPSS, které následně probrány na PS.
- 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, 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. Na dotaz koordinátorky
členové PS OKS informace o tomto projektu vítají.
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.
 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.

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 nám 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/ Informace/aktuality z organizací
LIGA o.p.s., Věra Štěpaníková
- V NZDM evidují 40 uživatelů denně,
- V pátek organizují aktivitu spojenou s úklidem v lokalitě a opékačkou, a to společně s Městem
Bruntál a Open Housem,
- 30.5 organizují na Jezdecké ulici „Den dětí“, který bude letos spojen se „Dnem Romů“,
- Od 1.5. využívají sál v bývalém DDM, kde pořádají kroužky tančení a zpěvu,
- V minulém týdnu pořádali dvě besedy (tj. První pomoc a záškoláctví),
- Mají otevřeno VŘ na pozici PPS, s nástupem k 1.7.2016,
- V SAS dochází 10 dětí do předškolního centra, služba eviduje zvýšený zájem o účast dětí od tří
let,
- Hlavním tématem klientů SAS je v posledním období jsou dluhy spojené s ohrožením bydlení.
SLEZSKÁ DIAKONIE, CHANA Bruntál, Jitka Zapletalová
- Ve službě je nyní 1 volné místo pro matky s dětmi a 1 volné místo pro samostatné ženy
LIGA o.p.s., Aperkom, Bc. Marta Juřenová
- K 30.4.2016 ukončila svou činnosti na pozici ředitelky této organizace Bc.J. Juřenová, MSc. Novou
ředitelkou je paní Andrea Cieslerová.
OPEN HOUSE o.p.s., Mgr. Veronika Reed
- V květnu bude probíhat anonymní testování na žloutenku,
- V Rýmařově byla uzavřena varna pervitinu, služba se musela vypořádat s velkým množstvím
injekčního materiálu.
SLEZSKÁ DIAKONIE, BETHEL Bruntál, Rýmařov, Ing. Milan Swider
- Ve službě jsou od tohoto měsíce tři noví pracovníci.

HELP-IN o.p.s., Mgr. Jana Hančilová
- Od počátku roku dluhová poradna eviduje 79 klientů, z toho 44 z Bruntálu. V Bruntále se jedná
o 22 nových osob. U 5 z nich se zpracovává návrh na insolvenci,
- Služba rozšířila registraci SAS i na ambulantní formu (každou středu 13 – 17 hod.).
Kutláková Marcela Bc., sociální pracovník Městského úřadu Bruntál
- Pracovníci se chystají na konferenci s názvem „ Budoucnost lidí bez domova“,
- Kurátoři chystají setkání s organizacemi, které poskytují možnost výkonu trestu obecně prospěšných
prací.
SLEZSKÁ DIAKONIE, TIMOTEI Bruntál, Bc. Kateřina Hymonová
- Středisko nemá volná místa, v červnu chystá fotbalový turnaj,
- středisko realizuje Zkušební pobyty pro děti z dětských domovů a výchovných ústavů,
- Středisko se chystá na podání 1 projektového záměru v rámci LP.
AD 3/ Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba
Manažerka ve spolupráci s koordinátorkou KPSS seznámily členy pracovní skupiny s revidovanými
dokumenty KPSS, přičemž ze strany členů PS v průběhu jednání vyvstaly aktuální podněty k vhodnému
zakomponování do dokumentů KPSS (manažerství, hlasování).
Koordinátorka poděkovala za podněty a sdělila, že budou projednány na následujícím jednání
manažerského týmu.
AD 4/ + AD5/
Proběhlo v průběhu jednání.
Zapsala: Kateřina Hymonová, manažer pracovní skupiny, 14.5.2016

