Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
22. 8. 2017
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

6/2017

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

Přítomni:
MC Bělásek
DDM Děčín
MM Děčín, OSPOD
CSS p.o. Děčín, Azylový dům
MM Děčín, OSV
ÚP ČR
Cinka, z.s.
Rákosníček Děčín, z.s.
Omluveni:
Indigo Děčín, z.s.
Dobrá rodina
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
POPSI, z.s.
Policie ČR
Pedagogicko - psychologická poradna, Děčín
Charitní sdružení Děčín Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Neomluveni:
Centrum sociálních služeb, p.o., K-centrum, poradna pro rodiče
Hosté:
MM, OSV
Spolek Májovka
Program jednání:
1. Úvodní část
2. Organizačně-administrativní agenda
3. Diskuze – informační materiály
4. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
5. Termín dalšího jednání, závěr

Yveta Janíková, Hana Pacinová
Světluše Hochwalderová
Irena Bláhová
Markéta Ledinská
Radek Střelka
Michaela Houdová
Olivie Bílá
Veronika Vlčková

Bc. Kateřina Štěpánková
Noelia Fuentesová

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. 4/2017 byl ověřen Yvetou Janíkovou

-

Zápis z jednání č. 5/2017 byl ověřen Bc. Světlanou Hochwalderovou
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Zpravodaj
- doporučení uveřejňování článků o chystaných akcích než zveřejnění již proběhlých
- články zveřejňovány na webu KP
Sociální průvodce
- Prosba o umístění v členských organizací
Dotační výzva
- Připomínky členů KS prošly a byly zapracovány
- Bude vyplňovat elektronická podoba a bude se podávat i tisková podoba
Téma k diskuzi: Zkušenost s Nemocnicí Děčín
- Ostatní KS negativní zkušenost s Nemocnicí
- Možné jednání se zastupiteli nemocnice
- Mapování oblastí problematiky:
 Nedostatečné vybavení pokojů
 Neetický přístup zaměstnanců, špatné pracovní postupy zdravotníků
 Návrh k ucelenosti problematiky – veřejná anketa?
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
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
3. Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Rákosníček
- Noví lektoři, kurzy
- Neposeda -> Den otevřených dveří
- Nové prostory v Provaznické ulici
- Nový doprovod pěstounských rodin
Cinka
-

Projekt Tančím s knihou v ruce
Taneční kroužky zumba, mažoretky
Účast na talentové soutěži Sedmikvítek
Proběhl tábor, který byl podpořen panem Matějíčkem

-

Veletrh škol proběhne 17. října – 1 den v OC Pivovar přítomnost zaměstnavatelů a škol.
V plánu workshopy pro školní poradce v oblasti budoucího povolání.
Od 1. října přichází v platnost nutnosti lékařského potvrzení „marodění“ osob v evidenci
nezaměstnaných. Určený formulář úřadem, proplácen ÚP.
Na podzim očekávané stěhování do nových prostor, stěhování bude probíhat na etapy – bude
probíhat informování o fungování daných oddělení.
Probíhá projekt Iniciativa - cílem projektu je řešit nepříznivou situaci mladých lidí ve věku 15 – 29 na trhu
práce. Možnost oslovení mladých lidí a přizvání do projektu či oslovení firem zapojení do projektu a získání

ÚP

-
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-

Májovka
-

pracovní síly.
Často volné pracovní pozici na ÚP (jsou vyvěšené na webu ÚP) např. Zaměstnávání OZP – pracovní
rehabilitace; pozice do roku 2021, 9. platová třída, středoškolské vzdělání, náplní jednání s firmami a
osobami hledající pracovní místo.

Zájezd k Máchovu jezeru s rodinami dětí – finanční zapojení rodin
V plánu Zoo Ústí nad Labem, Haloween

DDM
Bělásek
-

Začínající nábory na kroužky – přehled na webových stránkách
Akce na Mariánské louce Tyršův Děčín
Přes prázdniny omezený provoz, přednost zajištění hlídání školních dětí
23. září se koná již tradiční Pohádkový les
Nová dětská skupina

Téma k diskusi na další jednání – řešení problematiky zavšivení dětí/rodin. Řešení zavšivení samotnou
rodinou, její možnosti a edukace – zapojení SAS.

4. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 26.9.2017 od 13:00, zasedací místnost OSV (Na Valech)
Zapsala:
Bc. Jana Braunštejnová

Dne:
22. 08. 2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

Zápis ověřil:
Organizace:.
Jméno:
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