Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
21. 3. 2017
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

3/2017

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
Pedagogicko - psychologická poradna, Děčín
Policie ČR
POPSI, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
Úřad práce ČR, Děčín

Olivie Bílá
Světluše Hochwalderová
Bc. Ilona Rášilová
Věra Musilová
Mgr. Iveta Jandová
nprap. Petra Trypesová
Marcela Sodomková
Miroslav Grajcar
Mgr. Michaela Houdová
Hana Plechatá

Omluveni:
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, pobočka DC
Rákosníček Děčín, z.s.
Centrum sociálních služeb, p.o., Azylový dům
Centrum sociálních služeb, p.o., K-centrum, poradna pro rodiče
Magistrát města Děčín, OSV odd. sociálně-právní ochrany dětí
Magistrát města Děčín, OSV, odd. sociální práce a služeb
Neomluveni:
Mateřské centrum Bělásek, z.s.
Hosté:
MM, OSV
Dobrá adresa
Program jednání:
1. Úvodní část
2. Organizačně-administrativní agenda
3. Schvalování jednacího a Organizačního řádu KP
4. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
5. Termín dalšího jednání, závěr

Šárka Kašková
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
Bc. Kateřina Štěpánková
RNDr. Jarmila Parohová

Je přítomno 9 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 bude dodatečně ověřen Mgr. Michaelou Houdovou

Světový den sociální práce 2017
- připadá na 3 úterý v měsíci březnu
- téma Podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Nová koordinátorka komunitního plánování
- Bc. Kateřina Štěpánková
- představení
- předání kontaktů: katerina.stepankova@mmdecin.cz, tel. 773 792 409

Zpravodaj
- doporučení uveřejňování článků o chystaných akcích než zveřejnění již proběhlých
- články zveřejňovány na webu KP
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.
- Termín pro podávání jednotlivých nominací je stanoven do 30.6.2017.
- Více na http://www.kr-ustecky.cz/vyhlasujeme-prvni-rocnik-ankety-pracovnik-roku-v-socialnichsluzbach-v-usteckem-kraji/d-1709275
Dobrovolnictví
- zapojení dobrovolníků do činnosti služeb
- pozvání na další jednání KS Dobrovolnického centra Slunečnice Děčín, z.s. - nastavení možné
spolupráce

Zasedání Rady a Zastupitelstva města
- Rada města 11.4. dotace do 50 tis.
- Zastupitelstvo 27.4. dotace nad 50 tis.

Dobrá adresa
- Host paní Parohová
- seznámení s činností od posledního setkání se členy KS
- proběhlo jednání s majiteli budov - celkově špatná spolupráce na odstranění závad
- problémy mají i kontrolní úřady, které jsou zahlceny - nestíhají kontrolovat a mají nízkou
-

pravomoc
prosba ke členům KS o zpětnou vazbu při odhalení nevyhovujících podmínek svých klientů a
jejich oznámení

Vznik propagačních materiálů
- vznik tematických materiálů pro cílovou skupinu klientů členských organizací pro orientaci při

řešení jejich situaci na děčínsku (odkázání na služby, základní informace)
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-

pro členy: zamyšlení nad možnými oblastmi materiálu

Zámek Děčín – DOTÝKATI SE POVOLENO
- projekt, který má usnadnit zrakově postiženým zájemcům a milovníkům historie i památek
prohlídku děčínského zámku.
- Prozatím je speciálně upraven jeden prohlídkový okruh, během něhož si návštěvníci budou moci
osahat některé části mobiliáře, porovnat materiály atd. Vyškolení průvodci pak budou podávat
upravený výklad. V případě větších skupin doprovodí prohlídku i asistent průvodce.
- Na tyto speciální haptické prohlídky je nutná předchozí rezervace na tel. 775 862 639, 412 518 905
nebo na emailu info@zamekdecin.cz. Přestože haptické prohlídky jsou určeny především
slabozrakým a nevidomým návštěvníkům, v případě zájmu je mohou využít i vidomí, kteří si chtějí
vyzkoušet jaké to je, žít ve tmě, která nekončí.
- Poprvé bude možné haptické prohlídky zámku Děčín absolvovat v sobotu 1. dubna během akce
Otevírání zámeckých zahrad, a to v 10 nebo ve 14 hodin. I na tento den je nutná rezervace
předem!
3. Schválení Jednacího a Organizačního řádu KP
-

Manažerka vyzvala členy k hlasování – Jednací řád
PRO: 9
SDRŽENO: 0
PROTI: 0

-

Manažerka vyzvala členy k hlasování – Organizační řád
PRO: 9
SDRŽENO: 0
PROTI: 0

Schválené řády v příloze zápisu.
5. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
DDM - 28.3. Mezinárodní festival zaměřen na tanec a zpěv; 7.6. Snídaně s Novou na nábřeží
Cinka - 31.3. od 13:00 hod Den otevřených dveří; vystoupení na Děčínském zámku "Mladí ladí"
Indigo - 23.3. promítání dokumentárních filmů k projektu Jeden svět na školách; 7.4. Den otevřených dveří od
14:00 hod ke Dni romů
POPSI - odchod dětské psycholožky; problematika dlouhé čekací listiny u psychologů
Dobrá rodina - zapojení do projektu Dobrý start - z rodiny doletí dál, více na http://dobrystart.cz/
6. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 25.4.2017 od 13:00, zasedací místnost OSV (Na Valech)
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
21. 03. 2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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