Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
28. 2. 2017
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

2/2017

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

Přítomni:
Cinka, z.s.
Dům dětí a mládeže, Děčín
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
Mateřské centrum Bělásek, z.s.
Rákosníček Děčín, z.s.
Pedagogicko - psychologická poradna, Děčín
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, pobočka DC
Sdružení POPSI
Indigo Děčín, z.s.
Úřad práce ČR, Děčín

Olivie Bílá
Světluše Hochwalderová
Bc. Ilona Rášilová
Věra Musilová
Jana Hlaváčková
Eva Štolbová
Hana Henigová
Yveta Janíková
Lucie Hašková, Zuzana Turčeková
Mgr. Iveta Jandová
Lenka Stajčevová
Marcela Sodomková
Miroslav Grajcar
Mgr. Michaela Houdová
Bc. Jana Komová
Hana Plechatá

Omluveni:
Policie ČR
Neomluveni:
Centrum sociálních služeb, p.o., Azylový dům
Centrum sociálních služeb, p.o., K-centrum, poradna pro rodiče
Hosté:
Šárka Kašková
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
Bc. Kateřina Štěpánková

MM, OSV
Program jednání:
1. Úvodní část
2. Organizačně-administrativní agenda
3. Host Bc. Jana Komová
4. Představení projektů členů KS
5. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
6. Termín dalšího jednání, závěr

Je přítomno 14 hlasujících členů - KS je usnášeníschopná
Zápis z jednání:
1. Úvodní část
- manažerka přivítala členy KS
- členové KS schválili program jednání a přítomné hosty
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2. Organizačně-administrativní agenda
-

zápis z jednání ze dne 24.1.2017 ověřila Lucie Hašková

Zachování členství
- Z důvodu nižší účasti na jednání pod 75% dle stále platného organizačního řádu je nutné hlasovat o
setrvání členství KS.
- Pedagogicko-psychologická poradna Děčín PRO: 13 ZDRŽENO: 0
PROTI: 0
- Indigo Děčín z.s. PRO: 13 ZDRŽENO: 0
PROTI: 0
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

Veřejný šatník
- Na minulém jednání KS projednávána problematika
- Je možné využít šatník Oblastní Charity České Kamenice - při odběru se dopředu domluvit, pro klienty
má možnost os. věcí i Jonáš (přijímá oděv) a K-Centrum (přijímá oděv – hlavně pánský)
- stále však není nabídka postýlek, kočárků pro potřebné rodiny a nejsou ani případné prostory pro
skladování

Zpravodaj
- možnost zveřejňování článků i v roce 2017
- problematika umisťování plakátů akcí
- doporučení uveřejňování článků o chystaných akcích než zveřejnění již proběhlých
- Nově budou články zveřejňovány i na webu KP

Svépomocná skupiny anonymních alkoholiků
- nová svépomocná skupina
- koná v klubu seniorů na Litoměřické ulici.
- již mají stanovené termíny a uvedený kontakt, více na http://www.anonymnialkoholici.cz/setkani/adresarskupin.html

Připomínkování řádů KP
- do 28.2. máte možnost připomínkovat návrhy změn v organizačním a jednacím řádu KP.
- Aktualizované řády budou schvalovány na jednáních KS v měsíci březnu.
Prorodinný web – sekce zaměstnání
- Vznik pro zadávání nabídek či poptávek o zaměstnání v sociální oblasti. Zájemci si své nabídky
vkládají na web samostatně
- 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

Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji
- Ústecký kraj vyhlásil 1. ročník ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém
kraji“ – veškeré potřebné informace k anketě naleznete zde.
- Do ankety mohou být nominováni pracovníci v sociálních službách na území Ústeckého kraje, kteří
působí v soc. službách minimálně 1 rok. Návrhy na nominace mohou podávat poskytovatelé a
uživatelé sociálních služeb, veřejnost, představitelé samospráv a další instituce a organizace na
území Ústeckého kraje.
- Termín pro podávání jednotlivých nominací je stanoven do 30.6.2017.
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-

Více na http://www.kr-ustecky.cz/vyhlasujeme-prvni-rocnik-ankety-pracovnik-roku-v-socialnichsluzbach-v-usteckem-kraji/d-1709275

Toxikologické informační středisko
- Ukázka publikace Dětské otravy
- Starší vydání publikace na webu http://www.tis-cz.cz/index.php/informace-o-stredisku/publikace
3. Bc. Jana Komová – představení veřejné služby
- Informační materiály budou zaslány emailem členům KS
- Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám v pomoci v hmotné nouzi.
- Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha zvýšení příjmu vlastní prací.
- Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí
a výše opakovaných dávek.
- Dlouhodobě nepracující má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč),
nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.
4. Představení projektů členů KS
Rákosníček
- žádá dotaci typu B na Centrum podpory rodiny (Škola rodičů, Vědomé rodičovství, Praktická rodina, aj.),
které se věnuje vzdělávání rodičů, děti a nyní i široké společnosti
-

žádají 127 600,- na např. učební pomůcky, mzdy, lektory, prezentaci aj.

Charitní sdružení Děčín
-

žádá dotaci typu A pro udržení služby, žádají 462 000,- na provozní náklady, cestovné, mzdy, školení aj.

Cinka, z.s.
- Žádost B Box podruhé - žádají na podporu aktivity 70 000,-. V loňském roce zájem i ze strany dívek,
celkem se aktivity zúčastnilo 15 dětí. Pro letošní rok rozšíření pro cílovou skupiny dívek, zaměření na
sebeobranu, v plánu registrace jako sportovní oddíl, zvýšení počtu účastníků.
- Žádost typu A na podporu NZDM, kde se rozšiřuje kapacita služby z 18 na 24 dětí po zasíťování v měsíci
březnu. Změna prostor sebou nese i vyšší výdaje na nájemném, které zatíží rozpočet služby. Žádají 245
000,- na mzdové náklady, obnovu vybavení, provozní náklady aj.
MC Bělásek, z.s.
- dotace typu B na podporu Společnou cestou (Podaná ruka, Správný směr, aj.) pro rozvoj dětí, rodičů ve
výši 148 724,- na provozní náklady, pořízení CD přehrávače, energie, mzdy aj.
-

Žádost typu C na mikrojesle.

Indigo Děčín, z.s.
- dotace typu A na podporu NZDM ve výši 226 000,- na mzdy, provozní náklady aj.
- zapojení do veřejné služby a využití 2 úklidových pracovníků.
- problematika přistěhovaných rodin, nárůst klientely o 100%
- proběhla kontrola kvality poskytování sociálních služeb
- Žádost typu C na podporu Předškolního klubu Motýlek
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POPSI
- žádost typu A na podporu Odborného sociálního poradenství ve výši 452 000,- na mzdy, pojištění,
účetní služby, nájemné, kancelářské potřeby, PC, aj.)
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
- dotace typu A na podporu služby Návrat dítěte do rodiny ve výši 60 000,- na mzdy, nájemné aj.
- klienti mohou využít služby právníka (exekuce, rozvod, pěstounství aj. otázky)
5. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
DDM - 18. března burza oděvu, video spot k shlédnutí
MC Bělásek - 18. března Maškarní ples
Indigo - 7. dubna Den otevřených dveří
Cinka - Den otevřených dveří v nových prostorech, pozvánka bude zaslána
ÚP ČR – rekapitulace VELETRH ŠKOL 2016 – letos byl opět zaznamenán větší zájem o veletrh ze strany
rodičů. Rodiče a výchovní poradci však neměli zájem o účast na semináři: Výměna zkušeností ze
spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu. Vystavovatelé zejména z řad zaměstnavatelů si stěžovali
na nezájem žáků a jejich rodičů o získání důležitých informací o pracovním uplatnění. Úspěšná byla
soutěž pro žáky 9. tříd a doprovodná akce Lonští deváťáci letošním deváťákům. Více informací –
soutěžní výtvarné práce, katalog vystavovatelů lze nalézt na www.skoladecin.cz. Další ročník se bude
konat již 17.10.2017 a bude probíhat pouze v jednom dni.
6. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 21.3.2017 od 13:00, zasedací místnost OSV (Na Valech)
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
28. 02. 2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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