Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 47/2015
Datum a čas: 24.9.2015 13:00
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Lucie Myslikovjanová, Šárka Richtárová DiS.,

Mgr. Pavlína Kostelníková, Ilona Biličková, Martin Špalek, Mgr. Andrea Černá, Mgr. Alena
Grossová, Mgr. Pavla Hlaváčková, Bc. Jiří Boháček, Helena Blažková, Mgr. Petra Večerková,
Jaroslav Večerka, Mgr. Hana Hlisnikovská
Omluveni:

Mgr. Miroslava Římanová, Jarmila Helienková, Stella Lišková, Šárka

Bednaříková, Ivana Kmínková, Jiří Loskot, Mgr. Jaroslav Vejmola, Helena Žilová, Mgr.
Blanka Klimošková, Věra Zahradníková, Luboš Kmínek, Ing. Rostislav Kocián, Zuzana Hazan

Program jednání:
Před zahájením jednání byla členům představena nová členka pracovní skupiny Mgr. Lucie
Myslikovjanová, vedoucí služby SAS Slezské diakonie.
1. Poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Města Město
Albrechtice:
Byla konzultována aktualizace dokumentu „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
MMA“ pro rok 2016, dokument bude dále postoupen ke schválení řídící skupině. Aktuální
termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města je 1.11.–30.11. 2015. Veškeré
informace k žádostem jsou dostupné na http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/verejnafinancni-podpora/verejna-financni-podpora/verejna-podpora-pro-rok-2016/ Pro financování

sociálních služeb na Albrechticku bude požadováno navýšení rozpočtu pro dotace
poskytovatelům SS na rok 2016 na 400 000 Kč.
2. Revize střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – stanovené cíle a opatření
pracovní skupiny pro období 2014 – 2016;
Proběhla diskuze nad vyhodnocením cílů a opatření, nastavených střednědobým plánem
pro sociální služby pro rodinu, děti a mládež. Členové se shodli, že v průběhu minulých let i
nadále se daří naplňovat oba hlavní cíle – „Zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi“ a
„Zajištění sociálních služeb pro rizikovou skupinu dětí a mládeže“ – a to prostřednictvím
stávajících služeb Slezské diakonie. Byly prodiskutovány aktuální změny místní dostupnosti
(NZDM – M.Al-ce, Holčovice, Třemešná, Jindřichov), kapacity (SAS – 10 rodin) a
financování.
V budoucnu bude nutné doplnit současnou nabídku o služby, zaměřené na uživatele
tvrdých a měkkých drog, z důvodu jejich zvyšujícího se počtu v regionu Albrechticka. Tento
dokládají jejich kontakty s o.s. Krystal Help Krnov – kontaktním centrem a adiktologickou
ambulancí.
3. Programy primární prevence na školách:
Zástupcům škol byly představeny současné možnosti pro primární prevenci na II. stupni
základních škol - preventivní program Preventure ve spolupráci s Mgr. Stanislavem Tomanem
z PP poradny v Bruntále, preventivní program Unplugged ve spolupráci s Mgr. Martinou
Novákovou, besedy/přednášky s Mgr Martinou Novákovou ve spolupráci s o.s. Krystal Help
Krnov a nebo besedy/přednášky pod vedením Bc. Andrey Polišenské, vedoucí NZDM Slezské
diakonie.
Preventistům našich ZŠ budou zaslány podrobné prezentace jednotlivých programů,
nabídka Slezské diakonie a o.s. Krystal Help tak, aby si vybrali konkrétní vyhovující.

4. Spolupráce s organizací Eurotopia Opava o.p.s.:
Z jednání na březnovém setkání poskytovatelů sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež
na Albrechticku, zástupců střední a základních škol Albrechticka a zástupců OSPOD Krnov
vzešel požadavek na posílení možností mimoškolního doučování dětí. Personálně a finančně
by tuto aktivitu zaštítila nezisková organizace Eurotopia Opava o.p.s. Hostem pracovní
skupiny byla ředitelka organizace Mgr. Petra Večerková a Jaroslav Večerka, který koordinuje
projektové aktivity, zahrnující také doučování dětí, probíhající již v Opavě a v Krnově. Se

zástupci škol se dohodli, jakým způsobem komunikovat nabídku rodičům, jak přednostně
vytipovat děti, které by doučování potřebovaly nejvíce z důvodu jakéhokoli znevýhodnění
(sociální prostředí rodiny, nedostačující možnosti doučování ze strany rodičů aj.) a kde a jak
by doučování probíhalo v té které obci (jako nejméně vhodné se jeví školní prostředí, ale
výběr místa bude podmíněn možnostmi v té které obci). V současné chvíli probíhá uzavírání
DPP mezi Eurotopia Opava o.p.s. a doučujícími asistenty, v průběhu října, dle zjištěného
počtu dětí, se doučování rozběhne v M.Albrechticích a případně dalších obcích. Celý proces
probíhá a bude probíhat ve spolupráci Jaroslava Večerky, asistentů, rodin dětí, učitelů a
koordinátorky.
5. Dokončení SWOT analýzy informovanosti a zapojování veřejnosti do procesu
komunitního plánování:
Členové pracovní skupiny prodiskutovali současné formy informování a zapojování
veřejnosti do procesu KP, s rozdíly a specifiky v té které obci. Jako prioritní způsob
informování o KP a dostupných sociálních službách jednoznačně určili webové stránky obcí,
které v současné době vykazují velmi odlišnou strukturu a zpracování daných informací a
dohodli se na struktuře obsahově jednotné, kterou vypracuje koordinátorka. Ve spolupráci se
zástupci obcí budou poté jednotlivé webové stránky upraveny. Zástupci obcí byli požádáni o
spolupráci při zpracování informací o využívání jednotlivých forem/nástrojů informovanosti
v obcích (letáky, katalogy, zpravodaje, rozhlas atd.) – viz xls. tabulka „Informovanost o
sociálních službách Albrechticka“, za účelem uzavření SWOT analýzy a vytvoření metodiky
informovanosti a zapojování veřejnosti do procesu KP.
Úkoly členů:
1. vedoucí sociálního odboru – rozešle informativní email poskytovatelům před
termínem /1.11./ podání žádostí o dotace; obvolá poskytovatele ohledně účasti a
organizace předvánočního jarmarku;
2. koordinátorka KP – rozešle na základní školy leták Eurotopie Opava o.p.s.,
informující o možnosti doučování dětí, k potřebě škol i rodičům;
souhrnně zpracuje informace o jednotlivých preventivních programech a rozešle je
zástupcům ZŠ /preventistům/;

zpracuje materiál „Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesu
komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka“, který schválí řídící skupina
KP;
3. zástupci škol – informují rodiče a následně koordinátorku o počtu dětí, které budou mít
zájem o doučování; konzultují s rodiči, zda budou mít zájem o doučování doma –
pokud ne, je vhodné v obcích mimo Albrechtice zvážit, kde se bude doučování konat
(společenská/veřejná místnost v obci, prostor školy apod.);

Termín příští pracovní skupiny: prosinec 2015
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská
Schválila: Bc. Andrea Polišenská

