Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 35/2013
Datum a čas: 25. 06. 2013 v 10.00 hod.
Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

Zuzana Hazan, Ing. Jitka Hanusová, Veronika Papajová, Jarmila Helienková,
Martina Kociánová, Miroslava Čechová, Ing. Rostislav Kocián, Olga Havlová,
Marie Peroutková, Andrea Polišenská, Věra Zahradníková, Helena Žilová,
Lucie Zavadilová, Bc. Svatava Olejková, Mgr. Katrin Surovková

Omluveni:

Ing. Hana Rousová, Mgr. Marta Kuzníková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání vedoucí pracovní skupiny si členové vzájemně sdělili novinky z obcí
a sociálních služeb:
Pracovnice Slezské diakonie paní Andrea Polišenská členy informovala o své účasti
na školení v Ostravě: Etická dilemata v NZDM. Informovala o účasti na Pracovní skupině
Moravskoslezského kraje pro NZDM ve Frenštátě pod Radhoštěm. NZDM bylo přijato
do skupiny.
- projekt Mládež v akci – mládež má možnost vytvořit projekt, který předloží kraji, ten posoudí
a vybere ty nejlepší, které bude chtít podpořit, vyhrazeno 200 000,- Kč.
- problematika NZDM a OSPOD – pracovní skupina předloží na kraji připomínky k částem
zákonu, které jsou problematické a nejednoznačné
- chystá se konference NZDM na podzim
- hostem Pavel Srovnal – z projektu získali peníze, se kterými by se chtěli rozdělit a to
v oblasti lektorování angličtiny, PC a pobytovky
- PSMK NZDM má webové stránky, kde jsou k dispozici aktuality

Dále se účastní stáže v NZDM v Caravanu v Krnově, má domluvené i další dvě: Maják,
Zvídálek.
Paní Hazan doplnila informaci k plánovanému nízkoprahovému zařízení - byl schválen
projekt MSK a to v plné výši 120 000 Kč a v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení
na pracovníka nízkoprahového zařízení. Bližší informace s požadavky na pracovní pozici
budou po vyhlášení výběrového řízení zaslány koordinátorce k možnosti vyvěšení a rozeslání
členům pracovní skupiny.
Paní Veronika Papajová ze Slezské diakonie členy seznámila s akcemi projektu „Nejsme na to
sami“, kterých se účastnili a akcemi za sociálně aktivizační službu Slezské diakonie.
Projekt Nejsme na to sami (Holčovice)
04. 06. 2013 - výroba razítek
11. 06. - hry, vyrábění prasátka
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Slezská diakonie
07. 05. 2013 - Den matek – tvorba váziček - tato akce podpořena z nadace T. Maxové (jízdné
a potřeby na vyrábění)
20. 05. 2013 - Bazárek – Osoblaha
15. 05. 2013 - Výlet do Hradce nad Moravicí – tato akce podpořena z nadace T. Maxové
(jízdné zdarma)
01. 06. 2013 - Den dětí, den soc. služeb v Městě Albrechticích (kresba na sádru)
14. 06. 2013 - Mezinárodní festival dětí sjednocené Evropy - tato akce byla podpořena
z nadace T. Maxové (jízdné)
22. 06. 2013 - Den soc. služeb Osoblaha (kresba na sádru)
Dále sdělila členům aktuální informace o kapacitě služby SAS v jednotlivých obcích
na Albrechticku a dobrovolnictví:
Město Albrechtice - 3 rodiny
Třemešná - 2 rodiny
Holčovice - 4 rodiny
Jindřichov - 5 rodin
Proběhlo oslovení 5 rodin z Albrechticka
Dobrovolnické centrum
Nemocnice Město Albrechtice - 4 dobrovolníci
Harmonie, p. o. - 3 dobrovolníci
SAS Slezská diakonie - 2 dobrovolníci
Mgr. Surovková ze Slezské diakonie podala členům informace o intenzivní práci
na přípravách realizace Rodičovského kurzu v terénu – cílem je posílení rodičovských
kompetencí. Realizován bude přímo v domácnostech klientů (zkušenosti s nezájmem
o společné semináře) s asistentkami, které rodiny znají a mají k nim důvěru. Témata např.

výživa, hygiena, bezpečnost dítěte, vzdělávání, pochvaly, pozitivní komunikace s dítětem,
tresty apod.
Info o výtěžku z kávomatu Albert 40.000,- Kč – projekt na podporu rozvoje a vzdělávání dětí
z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska. Příprava motivačního systému pro podporu vzdělávání
dětí ze sociálně slabých rodin.
Paní Bc. Olejková za ranou péči MATANA Slezské diakonie členům sdělila, že momentálně
probíhá oslovování potenciálních rodin, plánují rozšířit kapacitu služby na 40 rodin.
Plánovanou aktivitou na letošní léto jsou v městě Krnově 2 příměstské tábory pro děti.
Paní Helienková informovala o vystavěných sociálních bytech v Holčovicích z dotace MMR,
kdy se obci nedaří vyjednat s investorem výši nájemného těchto bytů. Nadále probíhají mezi
obcí a investorem o této záležitosti jednání.
Dalším bodem programu bylo projednání plánovaných monitorovacích návštěv:
Na základě stanovených cílů a opatření 1. SPRSS Albrechticka cílové skupiny č. 2 byly určeny
organizace, u kterých budou v letošním roce probíhat monitorovací návštěvy. Proběhnou
u poskytovatele sociálních služeb Slezská diakonie a to následovně:
Slezská diakonie Sociální asistence, pobočka Město
Albrechtice
Slezská diakonie Raná péče MATANA
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ve věku 6-20 let

Termín příští pracovní skupiny: 06. 08. 2013
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Jitka Hanusová

červenec 2013
září/říjen 2013
po zahájení provozu sociální
služby

