Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
27.2.2018
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

2/2018

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

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

Lenka Galambová
Irena Bláhová
Jana Hlaváčková
Vladimíra Andrassy
Martin Peč
Lenka Plicková
Alexandra Vaňková
Marcela Sodomková
Ivana Šimánková
Michaela Houdová
Kateřina Forštová
Zuzana Turčeková
Lucie Hašková
Miroslav Grajcar
Yveta Janíková
Světluše Hochvalderová

Hosté:
Šárka Kašková
Kateřina Štěpánková
Hana Cermonová

MM, OSV
MM Děčín
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Organizačně-administrativní agenda
Představení projektů žádostí dotací 2018
Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Termín dalšího jednání, závěr
Je přítomno 15 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 č. 1/2018 ověřila Miroslav Grajcar

Zpravodaj
- manažerka vyzvala členy KS o prezentaci služeb
- články zasílat na email: sarka.kaskova@mmdecin.cz nebo J.Braunstejnova@seznam.cz
Aktualizace kontaktů členů KS
- kontrola a zápis přítomnými členy všech změn (změny názvů organizace, kontakty jména, titl.,
tel., email, aj.)
- aktualizace bude vložena na web
- CSS - zasláno na odbor
Realizační plány KS
- Oslovení členů KS, kteří ještě nedodali. Žádost o urgentní dodání.
GPRD
- na jaře seminář od MM Děčín
- bližší informace budou ještě poskytnuty
- bude prezentovat pan Kejzlar
Harmonogram jednání KS
- Plánované poslední úterý v měsíci
- 27.březen - ÚP ČR
- 24.duben
- 29.květen
- 26.červen
- 28.srpen
- 25.září
- 30.října
- 27.listopadu
- 18.prosinec
- termíny jsou orientační, v případě potřeby se mohou termíny změnit
Nabídka workshopu
- sociální pohřby -> Hana Jašurková, DiS. - novinky, změny v této oblasti
- Cca 1 hod délka
- možná účast na jednání KS Senioři a OZP dne 26.4. 14:15-14:30 hod prezentace
- prosíme o nahlášení zájemců
CSS K-centrum
- domluva s panem Pečem o setrvání členské organizace K-centrum v KS z důvodu plnění
3.KP a rozšíření terénní činnosti jiných KS, kde bude účast K-centra na jednáních
zastoupena panem Sobíškem
3. Představení projektů žádostí dotací 2018

MC Bělásek, z.s.
- dotace typu B na podporu Společnou cestou (Coworkingová kancelář, přednášky, besedy,
aktivity aj.) pro rozvoj dětí, rodičů ve výši 291 262,- na provozní náklady, mzdové náklady,
energie, aj.
- Žádost typu C na mikrojesle - v Bynově v bývalém stacionáři -> dětská skupina. Žádost na
provozní náklady -> energie, mzdové náklady apod.
Dobrá rodina
- žádají na 7 denní tábor pro 21 dětí z pěstounských rodin do Malé Skály celkem 23 600,- na
dopravu, materiální zajištění aktivit, odměny pro děti
- dále žádají na vybavení herny pro Terapii hrou -> vybavení herny: hračky, kuchyňka, převleky
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aj. ve výši 30 600,Indigo Děčín
- dotace typu A na podporu NZDM ve výši 320 000,- -> provozní náklady, mzdové náklady,
pracovní materiály aj.
- Prodloužení provozní doby od března Út a Čt do 20:00 hod; Po, St, Pá do 19:00 hod z důvodu
zaměření starší mládeže. Dále v plánu pořádaní worshopů na rozvoj finanční gramotnosti apod.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
- 2 projekty dotace typu A na podporu služby Návrat dítěte do rodiny ve výši 109 910,- na mzdy,
nájemné, energie a na provoz poradny v terénní a ambulantní formě žádají 114 134,- celkem poskytli své služby 49 rodinám
POPSI
- žádost typu A na podporu krizové poradny ve výši 419 828,- na mzdy, nájemné, hygienické
potřeby, kancelářské potřeby, aj.)
- provozní doba 32 hod/týden, 644 intervencí, 798 kontaktů, 245 klientů
- problematika nedostatku psychologů
Rákosníček Děčín, z.s.
- žádá dotaci typu B na Centrum podpory rodiny (coworkingové centrum, laktační poradna,
kurzy, workshopy aj.), které se věnuje vzdělávání rodičů, děti a nyní i široké společnosti - žádají
145 985,- na např. mzdy a jedná se o koofincování s KÚÚK a MPSV.
Charitní sdružení Děčín
- žádá dotaci typu A SAS v terénní a ambulantní formě, žádají 617 000,- na provozní náklady,
cestovné, mzdy, materiální vybavení aj.
- kapacita 8-9 rodin
- celkem bylo zajištěno 45 rodin+49 dětí
4. Pozvánky, akce, ostatní sdělení

Rákosníček Děčín, z.s.
- 1.3. registrovaná dětská skupina pro 24 dětí
- navýšení kapacity školky o 4 děti
- otevřená registrace od ledna pro příměstské tábory
MC Bělásek, z.s.
-

10.3. 18. Maškarní ples, Velikonoční akce

DDM
- Retro ples, Velikonoční prázdniny čt a pá
4. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 27.3.2018 od 13:00 hod ÚP ČR, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 2
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
30.2.2018

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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