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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Osoby se zdravotním postižením 

č. 5/2016 
 

DATUM KONÁNÍ:  10. 5. 2016  

ČAS KONÁNÍ:  13:00 – 14:45 
MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 142 

 

PŘÍTOMNI: R. Skulinová, Mgr. P. Turčová, J. Holčapek, Bc. P. Kučerová, Mgr. I. Kmínková,                         
J. Pavelková, Z. Pavlitová, M. Tesařová, J. Toporská, Bc. V. Bradová, Mgr. P. Sohrová, I. Mičulková,                  

L. Navarová 
OMLUVENI: Z. Tomanová, J. Pata 

HOST: Bc. R. Urbanová, Mgr. Z. Sklářová 
 

PROGRAM: 

1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS 
2. Informace/aktuality z organizací 

3. Dokumenty KPSS, struktura – revize 
4. Diskuze 

5. Závěr 

 

Ad 1/  

Informace manažerky PS: 
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 

přítomné, seznámila je s body programu a představila hosty Bc. Růženu Urbanovou a Zuzanu Sklářovou. 

PS odsouhlasila přítomnost hostů.  
Novou členkou PS OZP, všemi přítomnými členy zvolena, se stala paní Ludmila Navarová                  

z organizace Sdružení občanů zdravotně postižených a paní Irena Mičulková, která je 
členkou registrovaného spolku Aktivní senioři Bruntálu. 

 
Informace koordinátorky KPSS: 
  

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, ÚP ČR – dle zájmu členů v rámci  
          PS, přičemž PS Senioři o tyto informace zájem neprojevila, PS DMR, OKS, EM a OZP 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 
koordinátorce. 

 



 

2 

 

Členové MOT hodnotí monitoring jako velmi přínosnou a obohacující aktivitu. Vedoucí MOT sdělili, že 
ve všech případech 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 

finanční prostředky na účet příjemce dotace. 
 

Ad 2/  
Informace /aktuality z organizací 

 

pí. J. Pavelková, Zelená dílna s.r.o.: 
- v současné době stále 21 zaměstnanců. 

 
pí. J. Toporská, CHB ARCHA: 

- v současné době se odchází jeden klient jeden klient a místo něj je již přijatý nový 

- dvě stáže ze Šenova 
- nové pracovní místo na DPP, údržbáři 

 
pí. R. Skulinová, NOE: 

- uzavřeli jednu novou smlouvu s uživatelem 
- řešili akutní problém při hospitalizaci klienta – péče o zvířata 

- akce: opékání s klienty 

 
Mgr. I. Kmínková, SD MATANA: 

- informace o stále fungujícím projektu „Modrý přístav“ 
- akce: 12. 5. 2016 – beseda na téma Bylinky. Účast na dni soc. služeb v Kopřivnici 

 

p. P. Turčová, SD RÚT: 
-   aktuálně se zaměřují na zvýšení kvality služby 

-   mají 10 nových klientů 
-   navazují spolupráci s nemocnicemi – psychiatrické oddělení 

 

p. J. Holčapek, STD Polárka: 
-  výstavba nové šatny pro muže 

-  akce: Jarmark 28. 5. 2016 
 

pí. Z. Pavlitová, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: 
- akce: chystají zájezd do Velkých Losin 

- plánování sociálně rekondičního kurzu v Malé Morávce 

 
Bc. R. Urbanová, veřejnost 

- akce: 12. 5. 2016 – na MěÚ Bruntál – seminář „Finanční bezpečnost seniorů“ 
- webové stránky - www.olympiabrunal.cz; http://aktivnisenioribruntalu.webnode.cz 

- Připravují doprovodný program na Dny města (sportovní odpoledne) 

- Spolek navozuje spolupráci s partnerskými městy 
- Je členkou Krajské rady seniorů MSK 

 
pí. Z. Sklářová, Sagapo, p.o. 

- pod Sagapo, p.o. spadá CHB Rýmařov a DOZP Vrbno pod Pradědem 
- od 1. 1. 2017 bude spadat i služba v Horním Benešově 

- Sagapo, p.o se podílí na KPSS v Horním Benešově 

 

http://www.olympiabrunal.cz/
http://aktivnisenioribruntalu.webnode.cz/
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pí. L. Navarová, Sdružení občanů ZP Bruntál 
- těší se na vzájemné sdílení informací v rámci této pracovní skupiny 

- řeší nutnost nových prostor k uskladnění pomůcek pro OZP  

 
Mgr. P. Sohrová, vedoucí oddělení sociálních služeb MěÚ Bruntál 

- Denní stacionáře pro seniory - projektová dokumentace – hradí Město, investice do budovy – 
řešeno dotačním titulem. Zainteresované odbory MěÚ Bruntál ve spolupráci s pracovníky Centra 

sociálních služeb Pohoda, p.o. provádějí potřebné kroky ke zřízení této nové služby. 

 

Ad 3/   

Revize dokumentů KPSS  
 

Dokumenty KPSS – revize - zapracovány podněty a připomínky členů PS, manažerů i zadavatele 
KPSS, v průběhu jednání PS konkrétně probrány aktualizace všech dokumentů KPSS. 
 

 
Ad 4/ + Ad5/ -  v průběhu jednání. 

 
 

Zapsala: Jana Pavelková 16. 5. 2016 
 


