Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Rodiny, děti a mládež
Ze dne:
30.1.2018
Jednání vedla:
Bc. Jana Braunštejnová

1/2018

JMÉNO ZÁSTUPCE

ORGANIZACE

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

Lenka Galambová
Radka Mrazíková
Jana Hlaváčková
Soňa Müllerová
Věra Musilová
Marcela Sodomková
Mgr. Iveta Jandová
Stanislav Rychnovský
Ivana Šimánková
Hana Plechatá
Michaela Houdová
Kateřina Forštová
Zuzana Turčeková
Lucie Hašková
Miroslav Grajcar

Hosté:
Šárka Kašková
Kateřina Štěpánková
Marie Blažková

MM, OSV
MM Děčín
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Organizačně-administrativní agenda
Plán aktivit na rok 2018 a realizační plány
Pozvánky, akce, ostatní sdělení
Termín dalšího jednání, závěr
Je přítomno 13 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. 9/2017 ověřila Bc. Hana Plechatá

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
Revize docházkové účasti členů na jednáních v 2017
- diskuze k rozšíření členů KS a dodržování účasti stávajících členů
- projednání setrvání členů Policie ČR (Pro vystoupení 8, proti: 0, sdrženo:0), CSS p.o., Kcentrum -> zkontaktování vedoucí a projednání o účasti zástupců na jednání KS
Pověření osob k jednání v rámci KP
- Bude zaslán emailem formulář, prosím o donesení vyplněného formuláře na další jednání KS
- Kontrola platnosti pověření, dle zpracované tabulky viz. příloha emailu
Sekce prorodinného webu
- zprovozněná sekce na prorodinném webu, která se týká volných pracovních míst v sociální
oblasti. Inzeráty mohou zveřejňovat samy organizace, případně osoby hledající místo
(upozornění
na
důležitost
vkládání
do
správné
sekce).
http://rodina.mmdecin.cz/component/adsmanager/11-pracovni-mista-v-socialni-oblasti
- Web spravuje Mgr. Karolína Kounová – Roubičková, email: karolina.kounova@centrum.cz,
tel.: 778 481 095.
Realizace jednání KS u jednotlivých organizací
- občerstvení dodá KP po domluvě

Nabídka prezentace činnosti Potravinové banky v Ústeckém kraji z.s.
- Tuto prezentaci zaměříme na další neziskové organizace, spolky a sdružení, které pracují s
klientelou potřebných s působností na Děčínsku.
- Prezentace bude obsahovat:
• představení činnosti PBUK
• dodavatelé a dárci PBUK obecně
• info o spolupráci s obchodními potravinovými řetězci vzhledem k novelizaci Zákona o
potravinách
• odběratelé PBUK
• možnost spolupráce
• projekty PBUK a možnost začlenění
- po domluvě se členy KS bude zástupce Potravinové banky pozván na březnové jednání
Nabídka workshopu
- Sociální pohřby ➢ Hana Jašurková, DiS. - novinky, změny v této oblasti
- Možné spojení s jinými KS
- Cca 1 hod délka
- Prosím o nahlášení zájemců
Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Noclehárna
- Od prosince do konce února otevřená noclehárna od 17.00 hodin.
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Nízkoprahová zařízení Indigo Děčín, z.s.
- Kapacitně plní, denně přítomno cca 30 dětí
- Otevírací doba v odpoledních hodinách – v jednání, zpracovává se žádost na KÚÚK
Článek – výzva
- Darování přípravků proti vším
- Darování hlavně všiváčků, šampónů a sprejů
- Sepsat i doporučení a postup likvidace vší (ruční vytahování hnid, žehlička na vlasy, barva na
vlasy, tea tree oil, pravidelná kontrola hlavy, převlečení lůžkovin, upozornit při výskytu školu
nebo školku)

3. Plán aktivit na rok 2018 a realizační plány
Činnost v roce 2018
- nové pojetí setkávání – oslovení členů KS, noví členové hosté – prosba o spolupráci
- Téma workshopů – GPRD – možné zajistit za podpory odboru OSV
– finanční podpora služeb, nadace – zajištění přes kontakt pana Vališe
- Mapování rizikové oblasti s výskytem nebezpečného odpadu – sepsání článku o postupu při

nálezu nebezpečného odpadu, ale i např. poškození hřiště
- Jednání zaměřené na bytovou problematiku – host Dobrá adresa, majitel či správce
- Setkávání v členských organizacích
- Vydání článku o problematice vší
Realizační plány
- Plány zaslány emailem
- Po domluvě se členy KS datum odevzdání 20. únor
4. Pozvánky, akce, ostatní sdělení

Chrochvická škola
-

Červenec/srpen vystěhování rodin a proběhne přestavba na byty -> sociální bydlení

OSPOD
- Pociťuje nedostatečnou terapeutickou péči o dítě (zneužívané aj.) – hlavně bez dlouhé čekací
doby
- Dobrá rodina nabízí spolupráci, kdy by mohli poskytnout odborníky
- Charitní sdružení je bez psychologa a nemohou volné místo obsadit (nedostatek odborníků)
- Rákosníček Děčín má psychologa, ale ne na PÚ z důvodu zajištění financování -> dříve nabídka
seminářů pro OSPOD -> nenaplněná kapacita
4. Termín dalšího jednání, závěr
- manažerka poděkovala za účast a rozloučila se členy KS a hosty
- další termín jednání 27.2.2018 MM Děčín, budova B1 – malá zasedací místnost, 28. října 1155/2,
Děčín I
Zapsala:
Dne:
30.1.2018

Bc. Jana Braunštejnová
Zápis ověřil:
Organizace:.
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Podpis:

Jméno:

Dne:
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Podpis:

