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

30.1.2018
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
PPP Děčín
Charitní sdružení Děčín
MM Děčín/OSV
PMS ČR
Spirála, z.s.
Omluveni:
o.s. Křesťanské společenství Jonáš
Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. D-centrum
Programy občanské pomoci a sociální intervence
Hosté:
MM Děčín/OSV
ASZ
MM Děčín/OSV
MM Děčín
Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Předání informací a aktualit
3.
Plány KS na rok 2018
4.
Závěr jednání

JMÉNO ZÁSTUPCE

Ivana Šimánková
Mgr. Lenka Galambová
Bc. Jana Komová
Soňa Müllerová, DiS
Mgr. Iveta Jandová
Bc. Jitka Repešová
Bc. Šárka Pavlíková
Lukáš Herich
Bc. Lucie Tomšíková
Mgr. Barbora Pávová
Mgr. Iveta Prousková
Bc. Martin Peč
Marcela Sodomková
Šárka Kašková
Daniel Vališ
Kateřina Štěpánková
Mgr. Hana Cermonová

Zápis z jednání:
1.
2.

Úvodní část; organizačně administrativní agenda
V úvodní části byli přítomní členové seznámeni s programem jednání, program byl odsouhlasen.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen.
Spirála, z.s. byla jednohlasně schválena jako řádný člen KS

Předání informací a aktualit
- Členům KS byla připomenuta možnost prezentace článků ve Zpravodaji a na webu KP.
- P. Müllerová informovala o rozšíření otevíracích hodin noclehárny. V období od prosince do února
je možnost přijít už v 17:00
- P. Vališ prezentoval činnost související se Strategickým plánem sociálního začleňování
- J. Repešová informovala o zahájení činnosti kontaktních míst Občanské poradny na Starém Městě
a v Boleticích
- Proběhla diskuse o možnostech bezplatného dluhového poradenství a insolvence dle novely
insolvenčního zákona. Možnost podání stížnosti na subjekty, které oddlužují v rozporu se zákonem
za úplatu

-

Členům KS byla připomenuta možnost inzerce na prorodinném webu (mail:
karolina.kounova@centrum.cz)
Padl návrh na stanovení celoročního harmonogramu jednání. BF bude konzultovat s manažerským
týmem, k tématu se vrátíme na příštím jednání
MAS Labské skály vyhlašuje výzvu na podporu sociálních služeb – viz e-mail
Členové KS byli požádáni o kontrolu údajů na webu KP

3.

Plány KS na rok 2018
Členové KS diskutovali možnost jednání v jednotlivých organizacích, které disponují odpovídajícími
prostory. Zasedací místnost nabídli PMS a ÚP.
- Byla nabídnuta možnost zúčastnit se bezplatného workshopu na téma sociálních pohřbů
- Na některé z následujících jednání dorazí p. Stránská z projektu lokálního síťování
- 24.2. se bude konat 3. Protidluhový seminář pořádaný ASZ v Chomutově
- 20.2. se bude konat bezplatný akreditovaný seminář Práce s oběťmi TČ v sociálně vyloučených
lokalitách, pořádaný InIUSTITIA v Chomutově. Kapacita sálu se rychle zaplňuje, nutno se přihlásit
co nejdříve!
- Na únorovém jednání proběhne prezentace projektů organizací, které žádaly o dotaci OSV.
- Jednoho z následujících jednání se jako host zúčastní p. Brychtová z Potravinové banky
4. Závěr jednání
Termín následujícího jednání byl stanoven na úterý 27.2.2018 od 9:00.
Dne:
Podpis:
Zapsala : Mgr. Barbora Fleischerová
5. 2. 2018
-

Zápis ověřil/a:
Organizace:
Jméno:

Dne:

Podpis:

