Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
26. 9. 2017
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

7/2017

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

Přítomni:
DDM Děčín
MM Děčín, OSPOD
MM Děčín, OSV
MM Děčín, OPKČ
ÚP ČR
Rákosníček Děčín, z.s.
Dobrá rodina
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Charitní sdružení Děčín Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Omluveni:
CSS p.o. Děčín, Azylový dům
MC Bělásek
Cinka, z.s.
Policie ČR
Indigo Děčín, z.s.
Pedagogicko - psychologická poradna, Děčín
POPSI, z.s.
Neomluveni:

Bc. Světluše Hochwalderová
Mgr. Radka Mrazíková
Bc. Radek Střelka
Mgr. Lenka Galambová
Mgr. Michaela Houdová
Bc. Hana Plechatá
Kateřina Stará, DiS.
Mgr. Kateřina Forštová
Ivana Šimánková, DiS.
Bc. Alexandra Vaňková

Hosté:
Bc. Kateřina Štěpánková
Šárka Kašková

MM, OSV
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Organizačně-administrativní agenda
Sběr dat NNO 2017
Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Termín dalšího jednání, závěr
Je přítomno 8 hlasujících členů - KS není usnášeníschopná

Zápis z jednání:
1. Úvodní část
- manažerka přivítala členy KS
- členové KS schválili program jednání a přítomné hosty
2. Organizačně-administrativní agenda
-

Zápis z jednání č. 6/2017 ověřila Mgr. Michaela Houdová
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Dotační výzva – školení
- 15.11.2017od 15:30 hod školení k elektronickému podávání dotací
- Bude možné podat žádost i přes datovou schránku a nebude se muset podávat papírová podoba
- Prosíme o přípravu a podání případných dotazů

Vánoční program pro pobytové sociální služby
- Zapojení organizací se zábavným programem
- Zamyšlení nad možným harmonogramem -> v říjnu závazné zapojení a nakontaktování pobytových
služeb
- Účast přislíbilo DDM (tvořivá dílna, hudební vystoupení) v odpoledních hodinách

Plánovaná konference pro poskytovatele
- Z organizačních důvodů se její uskutečnění se nekoná
Společné jednání všech KS
- Proběhne v prosinci, předběžný termín 7.12.2017 od 13:00 - 16:00 hod
- V plánu hosté k tématice činností KS
- Nahlášení účasti, max 2 osoby za organizaci
Týden nejen pro seniory
- Možné zapojení členů KS do programu Týdne nejen pro seniory
- 2.-8. října 2017
- Distribuce letáků až po 8. září – prosba o jejich sdílení
Workshop exekuce
- V zastoupení činnosti Agentury pro sociální začleňování
- ve čtvrtek 5.října od 14:00 v malé zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín (28. října
1155/2). Seminář bude trvat pravděpodobně 2 hodiny
Jednání v členských organizací do konce roku
- Cinka v měsíci říjnu
- Rákosníček v listopadu
3. Sběr dat NNO 2016
- Tabulka zaslána členům KS
- Vyplnit do 16.10.2017

4. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Dobrá rodina
- Den otevřených dveří 10.10.2017 14:00 -17:00
Rákosníček
- Beseda proti domácímu násilí na ženách 2.10. – pozvánka bude přeposlána
ÚP
-

Veletrh škol -> bude k dispozici záložka s QR kódem se vzkazníkem
Akce získala národní ocenění za kariérové poradenství a cenu diváků

Diskuze:

2

-

-

řešení problematiky zavšivení dětí/rodin. Řešení zavšivení samotnou rodinou, její možnosti a
edukace – zapojení SAS.
SAS poskytuje edukaci rodin
Problematika obstarávání přípravků pro odvšivení -> cenová náročnost pro postižené rodiny
Možnost založení veřejné sbírky pro získání přípravků pro potřebné rodiny či oslovení škol, které by
požádaly rodiny žáků o podporu
Získání městského bytu, postup, nárok, cena bytu -> možný host dalšího jednání

4. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 31.10.2017 od 10:00, prostory Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Cinka z.s.
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
27. 09. 2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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