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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 

č. 4/2016 
 

DATUM KONÁNÍ:  9. května 2016  

ČAS KONÁNÍ:  8.00 – 10.00 hodin 
MÍSTO KONÁNÍ:  MěÚ Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 116 

PŘÍTOMNI:  Mgr. Pavla Sohrová, Bc. Jarmila Šíblová, Bc. Vendula Bradová, Mgr. Lucie 

Škanderová, Bc. Marcela Matúšů, Miluše Tesařová, Olga Plesníková, Ing. Aleš 
Šupina, Radka Wnenková, Bc. Růžena Urbanová, Mgr. Ivan Tuček 

OMLUVENI:     Jaroslav Pata, Anna Staňková 
NEPŘÍTOMNI: Mgr. Renata Rychlíková   

 
PROGRAM: 

1. Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS 

2. Informace/aktuality z organizací 
3. Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba 

4. Diskuse 
5. Závěr  

 

Novými členy PS Senioři zvoleni: Bc. Růžena Urbanová, Aktivní senioři Bruntálu, z.s. –  7 přítomných 
členů hlasovalo pro její členství; Mgr. Ivan Tuček, Sdružení občanů zdravotně postižených – 7 

přítomných členů hlasovalo pro jeho členství. 

 

Ad 1/ Informace koordinátorky KPSS, manažerky PS: 

 
Informace koordinátorky KPSS Bc. V. Bradové: 

    Společné setkání všech PS  - 13.6.2016 – 9 – 12 hod. (níže program jednání): 
1. Půlroční zhodnocení činnosti PS – stěžejní záležitosti - manažerky PS 

2. XII. Veletrh sociálních služeb 2016 – 24.9.2016 – Bc. Vendula Bradová 
3. Prezentace Tísňové péče DORKAS – Mgr. Marie Stuchlíková, soc. prac. SD 
4. Projekt „PŘÍLEŽITOST dělá zaměstnance“ – Mgr. Eva Kubišová, dle zájmu členů v rámci PS,   

              přičemž PS Senioři o tyto informace zájem neprojevila. 
 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 dosud zrealizovaných 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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Informace manažerky PS Bc. J. Šíblové: 
 Denní stacionář – jak Centrum Pohoda, tak Město Bruntál sleduje výzvy na zafinancováni  

rekonstrukce budovy. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30 denní výzvu k předkládání žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu - Rozvoj sociálních služeb v sociálně 

vyloučených lokalitách. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a zdravotním postižení, je to 
určeno pro organizace zřizované obcemi. 

 Věcné zaměření – podporované budou nákupy objektů, zařízení, vybavení, stavební úpravy. 

Přijímání žádosti je od 27. 5. 2016 do 27. 10. 2016, minimální výše způsobilých výdajů je               
500.000 Kč maximálně  60.000 000 Kč, způsob financování  je ex post. 

 Probíhají monitorovací návštěvy za naši PS – v dubnu proběhla návštěva v Help-in, v květnu se 

připravuji dvě monitorovací návštěvy, a to v Podhorské nemocnici a v Centru pro zdravotně 
postižené MSK. 

Ad 2/ Informace/aktuality z organizací 

 
Bc. Růžena Urbanová, Aktivní senioři Bruntálu, z.s. 

Webové stránky - www.olympiabrunal.cz; http://aktivnisenioribruntalu.webnode.cz 
 Společně s dalšími seniory navštěvuje Univerzitu třetího věku v Bruntále.  Je předsedkyní spolku 

Aktivních seniorů v Bruntále; v 4/2016 získal spolek právní formu (z.s. = zapsaný spolek). Spolek má 

registrováno zatím 18 členů a přichází další zájemci. Scházejí se 2x týdně v prostorách Klubu seniorů 
na Zeyerově ulici. Spolek plánuje plno kulturních, společenských i sportovních akcí, aktivně 

spolupracuje s Odborem kultury při MěÚ v Bruntále. 

 Připravují doprovodný program na Dny města (sportovní odpoledne). 

 Spolek navozuje spolupráci s partnerskými městy. 

 Je členkou Krajské rady seniorů MSK. 

 12.5.2016 proběhne seminář zaměřený na bezpečnost seniorů. 
 

Mgr. I. Tuček, Sdružení občanů zdravotně postižených 

   Byl zvolen místopředsedou Sdružení osob se zdravotním postižením. 

   V PS nahradí zesnulého p. V. Kaisera. 

   Na setkáních PS by chtěl informovat o akcích, které pořádá jejich Sdružení, na druhou stranu by rád 

získal informace ve skupině, co se ve městě děje stran seniorů. 
 

Ing. A. Šupina, Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. 
 Fungují obě služby, mají vypůjčeny všechny kompenzační pomůcky, takže další zájemce odkazují na 

půjčovnu Help-In. 

 
Mgr. L. Škanderová, HELP-IN, o.p.s. 

 Dala k dispozici tištěný Katalog kompenzačních pomůcek. 

 Přijali sice dva nové pečovatele do Vrbna pod Pradědem, ale opět do Vrbna hledají, protože zmínění 

nastoupili, ale jeden už oznámil, že k 30.6. odchází a druhý je na nemocenské. 

 
R. Wnenková, Podhorská nemocnice 

 Mají naplněnou kapacitu. 

 Na společné setkání PS KPSS – prosí o stručný vstup některých z manažerů; není zapotřebí hodnotit 

podrobnosti. 
 

 
 

http://www.olympiabrunal.cz/
http://aktivnisenioribruntalu.webnode.cz/
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Bc. M. Matúšů, Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda, p. o. 
 Uživatelé získali za 1. místo v projektu „Jedeme v tom společně“ sele, proto centrum uspořádalo               

5. května 2016 v zahradním areálu vepřové hody. 

 9. května 2016 je pro všechny ženy v centru připraveno vystoupení dětí ZŠ ke Dni matek. 

 10. května 2016 proběhne slavnostní předání certifikátu k udělení Značky kvality. 

 12. května 2016 proběhne šachový turnaj. 

 
 

Ad 3/ Dokumenty KPSS, struktura – finální podoba 

 Dokumenty KPSS – revize - zapracovány podněty a připomínky členů PS, manažerů i zadavatele 
KPSS, které předneseny na PS, dokumenty zpracovány pro předložení RM ke schválení. 
 

- V průběhu jednání PS konkrétně probrány aktualizace všech dokumentů KPSS. 
 

Ad 4/ Diskuse 
Diskuse proběhla v průběhu pracovní skupiny. 

 

Ad 5/ Závěr pracovní porada byla ukončena kontrolou úkolů   
 5/2015 neobdrželi jsme vhodného kandidáta na Cenu seniora 

 6/2015 zaslat náměty, zkušenosti, podněty k problematice Hospicu - SPLNĚNO – 1.6.2016  bude 

doplněno exkurzí na Svatý Kopeček. 

 Návštěvu organizuje Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, které se zabývá paliativní péčí; 

pracovníkům OSV byly nabídnuty dvě místa.   
 

 
Uložené úkoly:  

7/2016 Připravit přehled činnosti pracovní skupiny Senioři za I. pololetí 2016 - stručná prezentace  

Termín: 9.6.2016                                                                                        O: manažerka PS                                   
 

 
 

 

 
Zapsala:  Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů 

 
V Bruntále dne 13.5.2016 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


