Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 46/2015
Datum a čas: 12.5.2015 13:00
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Mgr. Ivana Kmínková, Jan Kuba, Jarmila Helienková, Lenka Budínská, Stella

Lišková, Věra Zahradníková, Šárka Richtárová DiS., Mgr. Alexandra Klučarová, Mgr.
Miroslava Římanová, Mgr. Andrea Černá, Martin Špalek, Bc. Jiří Boháček, Bc. Andrea
Polišenská, Ing. Rostislav Kocián
Omluveni:

Zuzana Hazan, Mgr. Pavlína Kostelníková, Mgr. Pavla Charmostová, Mgr.

Pavla Hlaváčková

Program jednání:
- Bc. Andrea Polišenská – převzetí funkce vedoucího pracovní skupiny po paní Zuzaně
Hazan;
aktuální informace o působení SAS Slezské diakonie – počet klientů, působnost v herně
v Holčovicích, NZDM Slezské diakonie – nový zaměstnanec NZDM, aktuální lokality, v nichž
NZDM působí (M.A., Holčovice, Jindřichov, Vysoká), aktuální provozní doba (M.Al-ce – ST,
ČT, PÁ; Holčovice – PO; Jindřichov – ÚT; Vysoká – ÚT);
- ukončení působení Mgr. Katrin Surovkové ve Slezské diakonii na pozici „Vedoucí SAS
Krnov, Rýmařov“ (nástupce bude znám po výběrovém řízení);
- představení nových členů pracovní skupiny – výchovných poradců a preventistů základních
škol z Města Albrechtic, Holčovic, Třemešné a Jindřichova a Střední školy zemědělství a
služeb v M.Al.– Mgr. Alexandra Klučarová, Mgr. Miroslava Římanová, Mgr. Andrea Černá
(ostatní omluveni);
- informace o schůzce těchto zástupců ZŠ, SŠS a krnovského OSPOD v březnu 2015, z níž
vzešel podnět k zavedení doučování dětí v rámci některé sociální služby – financování této
činnosti proběhne ve spolupráci s organizací Eurotopia o.p.s. z individuálního projektu MSK,
jejíž zaměstnanec by se mohl začít doučování věnovat od nového šk.roku 2015/2016;

vedoucí PS p.Polišenská prezentovala data, kolik klientů NZDM by přibližně doučování
využilo, jaké důvody k tomu vedou, nastínila spolupráci s učiteli při vyhledávání a oslovování
dětí a rodičů;
- OS Sebastian Třemešná – oznámení o ukončení členství občnského sdružení v rámci
komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka (o.s. nejmenovalo nástupce paní
Miroslavy Čechové, která nemůže být nadále členem PS a požádalo o ukončení spolupráce;
dle informace patera Jana Randy z ŘMK farnosti M.Al. jsou k dispozici prostory budovy fary
v Třemešné (volnočasové aktivity během pracovních dní, víkendové nebo týdenní akce, tábory
atp.) - podrobnosti v případě zájmu lze dohodnout přímo s p.Randou na tel. 603 954 379;
- vedoucí poradny rané péče Mgr. Ivana Kmínková prezentovala nabídku kurzu, který pořádá
poradna RP v Krnově od 30.6. do 1.7.2015 - „Terapie problémového chování u dětí s
mentálním postižením a/nebo autismem“ s PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D., předním odborníkem
na terapii osob s diagnózou autismu a poruch chování

Termín příští pracovní skupiny: červenec – srpen 2015
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská
Schválila: Bc. Andrea Polišenská

