Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY Osoby v krizi
Ze dne:
Jednání vedla:

20.3.2018
Mgr. Barbora Fleischerová
ORGANIZACE

Přítomni:
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva
MM Děčín/OSV
Úřad práce ČR
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Azylový dům
PMS ČR
Charitní sdružení Děčín
MM Děčín/OSV
PPP Děčín
MM Děčín/OSV
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Kcentrum
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Dcentrum, Kcentrum

JMÉNO ZÁSTUPCE

Lenka Stajčevová, DiS.
Mgr. Lenka Galambová
Bc. Jana Komová
Bc. Vladimíra Andrássy
Mgr. Lukáš Herich
Bc. Jitka Repešová
Bc. Šárka Pavlíková
Mgr. Iveta Jandová
Bc. Václav Machač
Bc. Martina Šuhajová
Bc. Martin Peč
Mgr. Iveta Prousková

Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu
Omluveni:
o.s. Křesťanské společenství Jonáš
Šárka Malevičová
Programy občanské pomoci a sociální intervence
Marcela Sodomková
Spirála, z.s.
Zuzana Lešková
Hosté:
MM Děčín/OSV
Šárka Kašková
MM Děčín/OSV
Kateřina Štěpánková
Panel humanitárních organizací Děčínska
Mgr. Petr Tobiáš
MM Děčín/Krizové řízení
Ing. Radek Tuhý
MM Děčín/Organizační složky JSDH
Richard Musil, DiS.
Potravinová banka ÚK
Bc. Radka Brychtová
Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Předání informací a aktualit
3.
Prezentace činnosti potravinové banky v Ústeckém kraji
4.
Prezentace činnosti Panelu humanitárních organizací a Krizového štábu
5.
Závěr jednání
Zápis z jednání:

Úvodní část; organizačně administrativní agenda
- V úvodní části byli přítomní členové seznámeni s programem jednání, program byl odsouhlasen.
- Zápis z předchozího jednání byl ověřen.
- Byli představeni hosté i přítomní členové, byla odsouhlasena přítomnost hostů.
- Členové KS byli upozorněni na blížící se termín odevzdání Realizačních plánů (pátek 23.3.).
2. Předání informací a aktualit
1.

Členům KS byla připomenuta možnost prezentace článků ve Zpravodaji a na webu KP.
V rámci Týdne nejen pro seniory proběhne 5.10. Den zdraví a služeb. Zájemci o prezentaci upřesní
své požadavky (stoly, stánky atd.)
- Nákupní centrum Pivovar nabízí prostor pro prezentaci sociálních služeb také v průběhu celého
roku.
- Na Cenu Ď byla nominována p. Ryšavá za OROS. Předání cen proběhne 21.3. na Děčínském
zámku.
- 29.3. proběhne vyhlášení cen Dobrovolník roku.
3. Prezentace činnosti potravinové banky v Ústeckém kraji
- Bc. Brychtová prezentovala činnost Potravinové banky. Příjemci mohou být různé organizace a
spolky (nemusí se nutně jednat o registrované sociální služby), které distribuují potravinovou
pomoc potřebným osobám na základě Dohody o potravinové pomoci. Potravinová banka aktuálně
hledá další odběratelskou organizaci na Děčínsku. Více informací na www.potravinovebanky.cz
nebo na e-mailu usteckykraj@potravinovabanka.cz.
- Následovala diskuse s přítomnými členy, která se týkala možností využití PB, problému
skladovacích prostor a odběrných míst a prevence případného zneužívání potravinové pomoci.
4. Prezentace činnosti Panelu humanitárních organizací a Krizového štábu
Proběhla diskuse na téma krizových situací z hlediska Krizového štábu, poskytovatelů sociálních služeb a
panelu humanitárních organizací. Byl vymezen rozdíl mezi krizovým stavem, stavem nebezpečí a
nouzovým stavem v rámci platné legislativy (zákon 240 o krizovém řízení, zákon 239 o integrovaném
záchranném systému). Diskutovalo se o koordinaci postupu a spolupráce jednotlivých subjektů v souvislosti
s krizovým noclehem osob bez domova v období velkých mrazů. V rámci diskuse byly pojmenovány dvě
zásadní překážky, tedy ubytovací kapacity, které máme k dispozici, a personál/dobrovolníci. Téma bude
dále řešeno.
5. Závěr jednání
Termín následujícího jednání byl stanoven na úterý 17.4.2018 od 9:00 v zasedací místnosti ÚP
Dne:
Podpis:
Zapsala : Mgr. Barbora Fleischerová
26. 3. 2018
-
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