Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 48/2016
Datum a čas: 28.1.2016; 12:30 h.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Ivana Kmínková, Šárka Richtárová DiS., Mgr.

Lucie Myslikovjanová, Věra Zahradníková, Jarmila Helienková, Šárka Bednaříková, Mgr.
Andrea Černá, Mgr. Pavla Hlaváčková, Stella Lišková, Ilona Biličková, Ing. Rostislav Kocián,
Mgr. Petra Večerková, Jaroslav Večerka, Ing. Vladimír Plesník, MBA, Martin Špalek, Mgr.
Hana Hlisnikovská
Omluveni:

Jiří Loskot, Mgr. Jaroslav Vejmola, Helena Žilová, Mgr. Blanka Klimošková,

Lenka Válková, Marcela Hrancová, Luboš Kmínek, Zuzana Hazan

Program jednání:
1. Dotace z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti pro rok 2016;
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s podanými žádostmi o dotace z rozpočtu města
Město Albrechtice poskytovateli sociálních služeb.
Jedná se o stávající poskytovatele:
Slezská diakonie – projekt „Nejsme na to sami“
Požadovaná částka:

20 000 Kč /4 rodiny – 4 dospělí, 7 dětí/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
20 000 Kč.

Slezská diakonie – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Požadovaná částka:

105 000 Kč /66 uživatelů/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
105 000 Kč.
Slezská diakonie – Poradna rané péče Matana
Požadovaná částka:

10 000 Kč /1 rodina/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
10 000 Kč.

Dále požádali o grant dva poskytovatelé, kteří prozatím nejsou zařazení ve střednědobém
plánu, působí ve městě Krnov, ale jejich služby dlouhodobě a opakovaně využívají občané
Albrechticka:
Krystal Help Krnov o.s. – Kontaktní centrum – služby pro osoby závislé na návykových
(zejména nealkoholových) látkách; www.krystalhelp.cz
Požadovaná částka:

10 000 Kč
/5 dlouhodobých klientů, 10 nepravidelně docházejících/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
10 000 Kč.

Eurotopia Opava o.p.s. – AMT centrum – poradna pro rodiny a partnerské páry s dětmi
v krizových životních situacích; www.opava.eurotopia.cz
Požadovaná částka:

10 000 Kč /6-10 rodin/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
10 000 Kč.

2. Obsazení pracovní skupiny, řídící skupiny a monitorovacího týmu;
Členové řídící skupiny schválili aktuální seznamy členů PS, ŘS a MT pro rok 2016.
 Pracovní skupina pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší a
osoby v nouzi:

Slezská diakonie – Mgr. Lucie Myslikovjanová, Šárka Richtárová, Bc. Andrea Polišenská,
Mgr. Ivana Kmínková;
Armáda spásy Krnov – Jiří Loskot, Mgr. Jaroslav Vejmola,
Eurotopia Opava o.p.s. – Mgr. Petra Večerková, Jaroslav Večerka
Střední škola zemědělství a služeb Město Albrechtice – Mgr. Andrea Černá
Základní škola Město Albrechtice – Mgr. Pavlína Kostelníková
Mateřská škola Město Albrechtice – Helena Blažková
Základní škola Třemešná – Mgr. Pavla Hlaváčková
Základní škola Jindřichov – Mgr. Alena Grossová
Zástupce za veřejnost – Věra Zahradníková
+ zástupci obcí v nezměněném složení
Členství ukončili: Mgr. Katrin Surovková, Miroslava Čechová, Olga Havlová, Zuzana Hazan
(dočasně MD, zastupuje Bc. A.Polišenská)

 Řídící skupina:
Mgr. Jana Hančilová, Bc. Andrea Polišenská, Helena Petreková, Jarmila Helienková,
Martin Špalek, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská
Členství ukončila: Mgr. Miroslava Fofová

 Monitorovací tým:
Mgr. Lucie Škanderová, Mgr. Lucie Myslikovjanová, Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Daniela
Houdková, Lucie Zavadilová, Helena Petreková, Mgr. Lenka Jedelská, Martin Špalek, Bc. Jiří
Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská

3. Reintegra Krnov;
Ing. Vladimír Plesník MBA, jednatel neziskové společnosti Reintegra Krnov, představil
novou službu společnosti – Dům na půl cesty. Dům poskytne bydlení pro 17 osob v devíti
bytových jednotkách. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 18 až 26 let, zejména ti, kteří
po dovršení plnoletosti opouštějí dětské domovy (v našem regionu zejména v Lichnově, ve

Vrbně pod Pradědem a v Opavě), pěstounské rodiny, a kteří potřebují pomoci s nalezením
vlastního bydlení, zaměstnání, dokončením vzdělání a celkově podpořit v rámci procesu
osamostatnění. K dispozici bude obyvatelům sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách a externí psycholog. Podrobné informace podá Ing. Plesník na tel.: 603 415 635;
www.reintegra.cz.
Dne 10.2. 2016 od 8:30 do 12:00 se koná Den otevřených dveří, na nějž jsou zváni
všichni zájemci. Zařízení se nachází na adrese Chářovská 54, Krnov.

4. Eurotopia o.p.s. Opava;
Ze společného jednání zástupců základních a střední školy Albrechticka, sociálních služeb
pro rodinu, děti a mládež a oddělení sociálně právní ochrany dětí Krnov, které proběhlo na
jaře 2015, vzešel návrh na zavedení mimoškolního doučování dětí na Albrechticku.
Doučování začala od ledna 2016 realizovat nezisková společnost Eurotopia Opava o.p.s.
prostřednictvím tří asistentek a to nejprve ve Městě Albrechticích, později v Jidnřichově. Ve
Městě Albrechticích doučují 2 asistentky 4 odpoledne týdně celkem 12 dětí, které na základě
uzavřené dohody s rodiči docházejí vždy 2x týdně v dohodnutou dobu. V Jindřichově doučuje
1 asistentka 9 dětí (stále hledáme vzhledem k počtu dětí dalšího asistenta). Po dohodě s obcí
Třemešná a vyhledání vhodných prostor bude možné ve 2.polovině února začít s doučováním
také zde (zájem má 9 dětí). Výsledky a přínos doučování pro každé z dětí budou průběžně
konzultovány s rodiči a učiteli dětí.

5. Poradna rané péče Matana;
Vedoucí poradny rané péče Mgr. Ivana Kmínková informovala přítomné o návazných
aktivitách poradny, zaměřené na rodiny s dětmi, s nimiž služba pracuje dle zákona pouze do 7
roku věku. Jedná se o:
 Sourozenecká setkání
-

pro děti ve věku 8 až 13 let – první setkání v roce 2016 - 18.2.; 16 – 18 h.
v poradně Matana, Hlubčická 9, Krnov

http://modry-pristav.webnode.cz/

 Podpůrné rodičovské skupiny; Semináře pro rodiče, Poradenství pro rodiče
http://modry-pristav.webnode.cz/aktivity/
 Letní tábor pro „zdravé“ sourozence dětí s postižením
-

pro děti ve věku 8 až 13 let – sebepoznávací, sportovní a zábavné aktivity,
zaměřené tak, aby se děti dozvěděly něco o sobě, o vztazích, o svých sourozencích
a rodičích, o tom, jak to chodí v jiných rodinách, atp.

http://ranapecematana.webnode.cz/kolotoc-klub-pro-maminky-s-detmi/sourozeneckasetkavani/
 Tvořivé dílny – 1x měsíčně v prostorách herny Kolotoč, Hlubčická 9, Krnov
http://www.krnov.cz/tvorive-dilny-pro-maminky-s-detmi/d-15903

6. Informace o sociálních službách na e-stránkách obcí;
Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS;
SWOT analýza informování a zapojování veřejnosti do procesu Komunitního plánování
byla uzavřena vytvořením dokumentu „Metodika informování a zapojování veřejnosti do
procesu SPRSS“. Dokument uvádí přehled využívaných a doporučovaných forem
informování a zapojování veřejnosti, koordinátorovi a členům PS stanovuje kompetence
v rámci tohoto procesu. Dokument je rozeslán členům společně se zápisem.
V návaznosti na SWOT analýzu byly také zaktualizovány webové stránky Města
Albrechtic. Veškeré informace a dokumenty komunitního plánování a informace o
poskytovatelích jednotlivých sociálních služeb jsou uvedeny v levém menu pod záložkou
„Občan“ – „Komunitní plánování sociálních služeb“ – „Sociální služby Albrechticka“ –
„Vybrané sociální služby mimo region Albrechticka“/obsah poslední položky se připravuje/.
Členové skupiny byli vyzváni k revizi obsahu.
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
Zástupci obcí budou postupně vyzváni koordinátorkou ke spolupráci na úpravě webových
stránek v jednotlivých obcích Albrechticka tak, aby se rozsah informací o sociálních službách
na webech sjednotil. Každá obec bude mít ve výše uvedené struktuře ještě vlastní položku
„Sociální služby v obci“.

diskuze:
V rámci připravovaného dotazníkového šetření, které bude předcházet přípravě
II.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka,v průběhu roku 2016 byl
diskutován obsah minulých dotazníků, způsob distribuce a zajištění návratnosti. Zástupci obcí
i poskytovatelů byli zároveň dotázáni, zda jsou spokojeni se stávajícími službami a zda
nějakou postrádají – např. potřebnost služeb pro děti ve věku 1 až 4 roky, prostor pro
volnočasové aktivity dětí (i mimo režim sociálních služeb).

Úkoly členů:

1. Eurotopia Opava o.p.s.
-

p.Večerka se spojí se starostou obce Třemešná ohledně vhodných prostor pro
doučování dětí zdejší ZŠ;

-

stručný leták o službě AMT poradny pro distribuci do obcí;

2. koordinátorka KP
-

dotazník pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež k diskuzi na příští pracovní
skupině;

-

dokončí úpravy webových stránek obcí Albrechticka;

-

kontaktuje zástupce obcí ohledně aktualizace jejich webových stránek;

3. zástupci obcí a poskytovatelů – webové stránky – revize textu, připomínky
4. zástupci obcí Jindřichov, Janov a Třemešná – vyvěsí na vhodné místo inzerát o
nabídce pracovního místa „Asistent pro doučování dětí“ (inzerát je rozeslán spolu
se zápisem z jednání pracovní skupiny);

Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:
1. koordinátorka KP – rozešle na základní školy leták Eurotopie Opava o.p.s.,
informující o možnosti doučování dětí, k potřebě škol i rodičům;
 ve spolupráci s učiteli se našel dostatečný počet dětí i bez distribuce letáků, nyní
nemůžeme jejich počet dále navyšovat z důvodu nedostatku doučujících;

-

souhrnně zpracuje informace o jednotlivých preventivních programech a rozešle je
zástupcům ZŠ /preventistům/;

 informace byly rozeslány, vyjma jedné základní školy (a tato si preventivní program
zajistila sama) se ostatní nevyjádřily, zda by měly o některý z nabízených programů
zájem;
-

zpracuje materiál „Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesu
komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka“, který schválí řídící
skupina KP;

 vyhotoveno, viz webové stránky města
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/komunitni-planovani-na-albrechticku/metodiky-sprss/
2. 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.);
 doučování je realizováno ve dvou (od února/března ve třech) obcích

Termín příští pracovní skupiny: duben 2016
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská
Schválila: Bc. Andrea Polišenská

