Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
24. 1. 2017
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

1/2017

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

Přítomni:
Dobrá rodina, o.p.s.
Charitní sdružení Děčín, Asist. služba pro rodiny s dětmi
Magistrát města Děčín, OSV, odd. sociální práce a služeb
Magistrát města Děčín, OSV odd. sociálně-právní ochrany dětí
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, pobočka DC
Romské sdružení Indigo Děčín
Rákosníček Děčín, z.s.
Omluveni:
Mateřské centrum Bělásek, z.s.
Úřad práce ČR, Děčín
Pedagogicko - psychologická poradna, Děčín
Sdružení POPSI
Neomluveni:
Centrum sociálních služeb, p.o., Azylový dům
Centrum sociálních služeb, p.o., K-centrum, poradna pro rodiče
Cinka, o.s.
Dům dětí a mládeže, Děčín
Policie ČR
Hosté:
MM, OSV
MM, OSV
Program jednání:
1. Úvodní část
2. Organizačně-administrativní agenda
3. Revize jednacího a organizačního řádu KP
4. Realizační plány za rok 2016
5. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
6. Termín dalšího jednání, závěr

Mgr. Kateřina Forštová
Bc. Ilona Rášilová
Věra Musilová
Eva Štolbová
Lenka Galambová
Hana Henigová
Ivana Šimánková, DiS.
Grajcar Miroslav
Lucie Hašková, Zuzana Turčeková

Šárka Kašková
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Je přítomno 7 hlasujících členů - KS je usnášeníschopná
Zápis z jednání:
1. Úvodní část
- manažerka přivítala členy KS
- členové KS schválili program jednání a přítomné hosty
2. Organizačně-administrativní agenda
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zápis z jednání ze dne 20.12.2016 ověřila Mgr. Kateřina Forštová

Odsouhlasení manažera na nové období
- manažerka vyzvala členy k hlasování: PRO 7, PROTI 0, SDRŽENO 0
Nový manažer KS Senioři
- Bc. Lucie Písaříková
- Kontakt tel.: 731 609 770, manazer-seniori@seznam.cz
Účast na jednání KS
- Z důvodu neúčasti na jednáních zaniká členství Občanské sdružení „Děti a Rodina“ a Probační a
mediační služba Děčín
- Z důvodu nižší účasti na jednání pod 75% dle stále platného organizačního řádu je nutné hlasovat o
setrvání členství KS, plánováno na měsíc únor. Jedná se o členy Pedagogicko-psychologická poradna
Děčín a Indigo Děčín z.s.
Nová pověření KÚÚK
- Změna očíslování, proběhlo již podepisování a postupně budou zasílány organizacím
- Prosba o nascanování nového pověření a zaslání koordinátorce karolina.kounova@mmdecin.cz

Zpravodaj
- možnost zveřejňování článků i v roce 2017
- problematika umisťování plakátů akcí
- doporučení uveřejňování článků o chystaných akcích než zveřejnění již proběhlých
Výzva OSV 2017, představení projektů
- Uzavřeno podávání žádostí
- Proběhlo testovací elektronické podávání žádostí – možné připomínkovat pro zlepšení funkčnosti
- Na únorovém jednání proběhne představení projektů – účast žádoucí, možná účast zástupců města;
zástupci organizací vystoupí a budou mít vyhraněno 5-7 min pro stručné a výstižné představení projektů.
- Připomínky k elektronickému podání žádostí: nestabilita programu (smazání rozpracovaného textu před
uložením), omezení zobrazeného textu pro revizi.

Společné jednání KS Osoby se zdravotním postižením a KS Senioři
- Proběhne v měsíci březnu na téma opatrovnictví
- Možný zájem zástupců KS Rodiny, pozvánka bude přeposlána
- Paní Henigová nabídla zkontaktování advokáta pana Pánka pro jeho účast na jednání

Svépomocná skupiny anonymních alkoholiků
- nová svépomocná skupina
- koná v klubu seniorů na Litoměřické ulici.
- zatím nemají domluveny pevné časy a termín dalšího setkání se domlouvá vždy v závěru setkání.
- Více na http://www.anonymnialkoholici.cz/setkani/adresar-skupin.html

Vznik nového webu KP
- Vznik z důvodu zastaralé platformy
- Možné předložení nápadů, nebo pozdější připomínkování
Prorodinný web – sekce zaměstnání
- Vznik pro zadávání nabídek či poptávek o zaměstnání v sociální oblasti. Zájemci si své nabídky
vkládají na web samostatně
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Cesta: Sociální tématika -> Nabídka a poptávka pracovních míst v sociální oblasti nebo přímo na
odkaze http://rodina.mmdecin.cz/component/adsmanager/11-pracovni-mista-v-socialni-obla

Plán činností 2017
- Týden nejen pro seniory – možné zapojení členů KS, plánovaný termín 2.-8. října 2017
- Workshop na téma exekucí říjen/listopad
- Konference pro rozvoj poskytovaných služeb na konci října – oblasti zaměření fundraising, PR dále
v jednání
- Vznik propagačních materiálů služeb pro cílové skupiny KS
- Vystoupení v pobytových zařízeních napříč KP
3. Revize jednacího a organizačního řádu KP
- Aktualizace z důvodu platnosti od 2008 a 2013
- Možné připomínkování do 28.2.2017
- V měsíci březnu na jednání KS schválení aktualizovaných řádů
4. Realizační plány za rok 2016
- Zaslány tabulky pro zpracování plánu
- Malá zpětná vazba – pouze 3 organizace individuální kontakt pro domluvení zaslání v jiný termín
- Zaslání do 29.1.2017
5. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Dobrá Rodina - podpora play terapie (zakoupení kuchyňky z IKEA) -> vznik sbírky na facebooku
- navázání spolupráce s MM Děčín pro terapii u dětí
MC Rákosníček - personální obměna pracovnic, při zachování stávajících aktivit
- nově pořádané akce pro širokou veřejnost (Balancování, Cyklická žena, Bolavá záda)
- 1.2. Den s ostrovem objevů
- Otevřeno 27 kurzů
- V plánu 7 tematických příměstských táborů
MM Děčín, OSV - v prostorách MM využití volných prostor určených pro služby náhradní péči (školení,
poradna)
- velkou problematikou v náhradní rodinné péči je styk s biologickou rodinou, kde bývá
problém na straně náhradní rodiny (návštěvy v domácnosti aj.)
- paní Štolbová řeší problematiku, co navštěvovat s dětmi ve volném čase
MM Děčín, OSPOD - problémem hmotně nezaopatřené rodiny s dětmi, kde postrádají postýlky, kočárky a
šatstvo
- uvítal by se vznik „skříně“ pro podporu rodin (oděv, kočárky, apod.), vyvstala
problematika prostor pro uskladnění darovaných věcí. MC Rákosníček má mnoho dárců,
ale nedostatek prostor pro uskladnění a následnou správu možné „skříně“, jedná se o
náročnou aktivitu (administrativně i časově)
- zmíněna byla možná spolupráce s Oblastní charitou v České Kamenici, kde mají
k dispozici oblečení
- dále byl vznesen nápad pro založení facebookové skupiny pro aktuální nábytku
poptávaných věcí
Poradna pro ob. - velký zájem o služby SAS, kde se v roce 2016 poskytly služby 63 rodinám.
- nově rozšířeno i o ambulantní službu, která se poskytuje každý čtvrtek od 8-16 hod (je lepší
předem se objednat)
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- přesídlení služby o patro výše ve stejné budově
Indigo - činnost je v standardním provozu
Charitní sdružení - rozšíření o ambulantní službu, která bude v provozu od 8. února v čase od 10-12:30 hod
v prostorách Indiga.
Otevřená témata pro budoucí projednání:
veřejné jednání pro náhradní rodinnou péči
6. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 28.2.2017 od 13:00, malá zasedací místnost B1
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
24. 01. 2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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