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1. Vývoj členství v koordinační skupině
V ledna 2006 byl stav členů vyšší oproti současnému stavu, bohužel skutečnost a
zkušenost ukázala, že kvantitativní činitel není prioritní. Je-li záměrem manažera
koordinační skupiny mít kvantitativně úspěšnou skupinu, co do členství, jeví se zde
velký předpoklad nekvalitně obsazené koordinační skupiny. Takto orientovaná skupina
nemá zcela kvalitní ani kvantitní výstupy, což vede k demotivaci ostatních doposud
pracujících členů. Tento „katastrofický“ scénář se v 1Q r. 2006 naplňoval, pouze
včasná revize a analýza aktivity skupiny vedla k celkové stabilizaci. Dnes můžeme
tvrdit, že skupina, co se členství týče, prošla prekrizovou fází, kterou se nám povedlo
včas zastavit a vyřešit. Současné členské obsazení naší koordinační skupiny odpovídá
jak do spektra, odbornosti a aktivity vysokým nárokům koordinační skupiny KP ve
statutárním městě.
V současné době tvoří koordinační skupinu celkem osm členů z různých oblastí, např.
následné péče (Děčínské doléčovací centrum), prevence (K-centrum, PČR, odd.
sociálně právní ochrany dětí, Rómské sdružení Indigo, Pedag-.psych. poradna či o.s.
Život na hraně) a represe (PČR).
V poslední době je naše koordinační skupina vyhledávaná i místními minoritními spolky
(např. Rómští aktivisté, o.s.), které chtějí být aktivně zapojeny v procesu komunitního
plánování a tím se spolupodílet na sociálním dění v našem městě. Stále větší počet
zatím nezainteresovaných minoritních skupin i jednotlivců si uvědomuje přínos
plynoucí ze spolupodílení na procesu KP.
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2. Reanalýza současného stavu


Reanalýza současného stavu v ČR

Jak u podskupiny etnické menšiny, tak u podskupiny drogově závislí nedošlo k výrazným
změnám v rámci celorepublikového pohledu/záběru. Pouze možnosti zafinancování
programů NNO prošlo změnou. U drogových služeb je nutností k získání finančních
prostředků z rozpočtu Úřadu vlády certifikace služeb Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky. V současnosti se všechny sociální organizace připravují na certifikaci
MPSV.


Reanalýza současného stavu v Děčíně

Z výše uvedeného materiálu vyplývá, že členská základna prodělala renezanci co do
kvality. Tento jev se pozitivně promítnul do kvality samotné práce v oblasti drog a
etnických menšin. Nyní na území města vzniká organizace, které se bude věnovat práci s
etnickými menšinami především v oblasti prevence. PČR plánuje v rámci prevence mobilní
dopravní hřiště. K-centrum v dohledné době přesune své působiště do vhodnější lokality a
rozšíří své služby směrem ke klientům.
Celkově můžeme konstatovat, že současný stav v oblasti drogové a etnické na našem
území rovněž prodělává renasanci, řada členů zpestřuje své služby, jako reakci na
předcházející analýzu.

3. Analýza jednotlivých cílů
Cíl č. 1 - Vznik multikulturního a multifunkčního střediska zaměřeného na práci s mládeží
bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání:
a) v lednu 2007 došlo ke vzniku nové organizace, která bude
realizovat/zabezpečovat celý cíl č. 1
b) došlo k vytipování vhodných prostor v Podmoklech. V současnosti probíhá
jednání s majetelem objektu. Realizace programu, podle předpokladu, bude
možná v 2/2 r. 2007
c) nyní probíhá legislativní “dolaďování” programu – certifikace MPSV,
narovnání nové sociální legislativy
Cíl č. 2 - Poskytování služeb K-centra v centru města Děčína – Podmoklech:
a) K-centrum má k dnešnímu dni podepsanou nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v lokalitě ul. Teplická (Podmokly)
b) v nových prostorách K-centrum bude nabízet vedle stávajích služeb i nové
služby, které vyplývají z požadavků standardů Rady vlády ČR a klientely v
našem městě
Cíl č. 3 - Vytvoření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže ze
sociálně znevýhodněného prostředí v lokalitě Děčína IV – Podmokel:
a) z důvodu nemožnosti zainvestovat adaptaci či rekonstrukci budoucí
sportovní a odpočinkové plochy z rozpočtu “Prevence kriminality” je třeby
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jednat o odkoupení do vlastnictví města Děčína. V současné době probíhají
nutné administrativí kroky před samotným rozhodnutím koupi do vlastnictví
města Děčína.
b) s PMS ČR1 v Děčíně jsme předběžně projednali možnost údržby prostor v
rámci TOPP2.
Koordinační skupina drogově závislí a etnické menšiny uvažuje o dodatečné projednání a
vytyčení cíle č. 4. Krátký popis návrhovaného cíle, kterým se KS zabývá pouze měsíc:
Název:
Nositel a realizátor projektu:
Finanční zdroj/donátor:

Realizace mobilního dopravního hřiště
Statutární město, PČR, odd. Děčín
Fondy EU, MV prevence kriminality, lokální zdroje

Souhrně můžeme říci, že navrhovaná časová dotace je plněna v předstihu. Časová
kvantita však nemá negativní dopad na kvalitu realizovaných priorit a cílů.

4. Plány a vize
Při analýze/hodnocení plánů či vizí se opíráme o stanovené plány a vize v 1. kominitním
plánu sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008.
Většina našich plánů a vizí bude naplněna, co se oblasti adiktologie a etnických mešin
týče, po certifikaci MPSV, která se zaměřujre nejen na kvalifikaci či péči o klienty, ale i na
propojenost/provázanost s ostatními sociálními službami a jejich vzájemnou spolupráci.
K důležitému naplnění plánů došlo u adiktologických služeb díky certifikaci Radou vlády
ČR. Nadcházející období certifikací bude pro mnoho organizací kličové, neboť může vést
až k zrušení dané služby. Následující kalendářní rok bude ve znamení analýzy stavu po
certifikaci.
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PMS ČR – Probační a mediační služba ČR, pobočka v Děčíně
TOPP – alternativní trest, trest obecně prospěšných prací. Trest nařizuje soud na základě rozsudku, dohled vykonává
PMS ČR
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