Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi
č. 50/2016
Datum a čas: 3. 11. 2016; 13:00 h.; MÚ Město Albrechtice
Přítomni:

Jarmila Helienková, Šárka Richtárová DiS., Mgr. et Bc. Lucie Myslikovjanová,

Bc. Jan Šperl, Stella Lišková, Ilona Biličková, Jiří Loskot, Mgr. Katrin Surovková, Bc.
Gabriela Komendová, Mgr. Andrea Černá, Martin Špalek, Mgr. Pavla Hlaváčková, Mgr.
Alena Grossová, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Petra Večerková, Helena Žilová, Věra Zahradníková,
Mgr. Hana Hlisnikovská
Nepřítomni: Mgr. Pavlína Kostelníková, Ing. Rostislav Kocián, Šárka Bednaříková, Mgr.
Blanka Klimošková, Marcela Hrancová

Program jednání:
1. Prezentace výsledků dotazníkového šetření;
Účastníkům byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření pro II. Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb, které se zaměřilo na skupinu dětí a mládeže na základních školách
Albrechticka, na mládež Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechticích a na
rodiny s dětmi na Albrechticku. Do tohoto šetření se zapojily všechny základní školy
(M.Albrechtice, Třemešná, Jindřichov, Holčovice), Střední škola zemědělství a služeb a jejich
prostřednictvím byly dotazníky distribuovány také rodičům dětí. Prezentace s výsledky šetření
budou rozeslány všem členům společně se zápisem ze skupiny. Výsledky šetření budou
zahrnuty ve znění nového střednědobého plánu.
Mimo dotazníkové šetření dodala každá ze služeb Hodnotící zprávu za období 2014 –
2016, která doplnila další důležité informace a poukázala i z pohledu poskytovatelů na

chybějící (nejen) služby pro dané cílové skupiny. Hodnotící zprávy budou rozeslány členům
spolu se zápisem z pracovní skupiny.
Účastníci skupiny definovali nové cíle a opatření pro jednotlivé poskytovatele sociálních
služeb pro rodiny s dětmi v souvislosti s novým střednědobým plánem. Nejvýznamnějším
cílem je udržitelnost spolupráce se všemi dosavadními službami a tudíž zajištění finančních
prostředků pro jejich provoz, finanční spoluúčasti obcí a průběžné informovanosti cílové
skupiny a veřejnosti v následujícím období.
2. Nízkoprahový klub Slezské diakonie;
Služby klubu byly nově prezentovány dětem na základních školách, v Jindřichově byla
činnost klubu znovu obnovena na základě zájmu školy.
Od nového školního roku probíhají pravidelné aktivity klubu v obcích Holčovice,
Jindřichov, Vysoká a Město Albrechtice. Holčovice – pondělí 13:00 – 18:00, Jindřichov –
úterý 13:00 – 15:30, Vysoká – úterý 15:45 – 18:00, Město Albrechtice – středa 12:45 –
16:45 (konzultační den), čtvrtek a pátek 12:45 – 16:45.
Do klubu v Holčovicích aktuálně dochází 12 klientů. Služba pravidelně spolupracuje
s místní základní školou (družinou), kdy se účastní a vypomáhá s pořádáním nejrůznějších
aktivit pro děti z místní ZŠ (např. drakiáda, podzimní vyrábění, maškarní, atd.). Služba také
spolupracuje s vedením obce Holčovice, je pravidelně přizývána na místní hudební festival,
kde poskytuje aktivity pro jeho mladší účastníky. Každoročně se účastní tradičního jarmarku.
V Jindřichovském klubu je nyní znatelný úbytek klientů, jednou z příčin může být malá
informovanost směrem k potencionálním zájemcům ze strany služby. Ve spolupráci
s výchovnou poradkyní ZŠ v Jindřichově služba navázala opět spolupráci, snahou je
zviditelnit službu v očích místní mládeže, nabídnout jí služby NZDM a to v rámci prezentace
služby a jejich pracovníků, přímo v prostorách ZŠ.
V obci Vysoká dochází do klubu pravidelně 8 klientů (v období od dubna do září bývá
počet klientů vyšší, v tomto období nepotkáváme tolik případných zájemců při práci v terénu).
Během chladnějších měsíců dochází pravidelně menší počet klientů.
23 klientů dochází pravidelně do klubu ve Městě Albrechticích. Ve středy se klienti
setkávají v rámci tzv. konzultačního dne - tento den neprobíhá běžný klub. Klienti zde mohou
přijít vypracovat si domácí úkoly, referáty, popovídat si pracovníky atd., ale vše v rámci
individuálního přístupu. Čtvrtek a pátek jsou již klasickými klubovými dny, kdy mohou přijít
všichni. Během prázdnin (letní, jarní, podzimní) se služba snaží připravit rozdílný program,

který navazuje na množství volného času, pravidelně se konají nejrůznější výlety a exkurze.
Služba se každoročně účastní místního Adventního setkání u vánočního stromu.
V průběhu roku došlo ve službě k personálním změnám - novým vedoucím se stal
Bc. Jan Šperl. Pozice pracovníka v sociálních službách byla zrušena a namísto ní vznikla
pozice sociálního pracovníka, na kterém nyní působí slečna Bc. Nela Chobotová. Pracovní
tým doplnila nová mezinárodní dobrovolnice Eszter z Maďarska, která zde nyní působí
společně s dosluhujícím mezinárodním dobrovolníkem Eugenem z Ukrajiny.
3. Sociálně aktivizační služba – Rodinná asistence, Slezská diakonie;
Počet klientů (rodin) pobočky na Albrechticku:

M.Albrechtice:

4 rodiny

Holčovice:

2 rodiny

Třemešná:

5 rodin

Jindřichov:

1 rodina

Janov:

1 rodina

Vysoká:

1 rodina
Na pobočce v M. Albrechticích proběhl Den otevřených dveří 25. 10. 2016.

Připravované aktivity pro rodiny s dětmi do konce kalendářního roku: Bazárek použitého
oblečení proběhne v Třemešné dne 23. 11. 2016 od 10:00 – 17:00 hod, Vánoční tvoření je
naplánováno na 24. 11. 2016, účastníme se Vánočního jarmarku obce. Rovněž budeme
zajišťovat program pro děti na Vánočním jarmarku v Holčovicích, který proběhne 10. 12.
2016.

Rádi bychom připravili ještě nějakou sportovní aktivitu pro děti a jako tradičně

ukončíme rok Vánoční besídkou s programem pro děti a rodiče.
4. Poradna rané péče Matana, Slezská diakonie;
Služba RP spolupracuje v současné době na Albrechticku s jednou rodinou.
Nadále probíhají pravidelné rodičovské svépomocné skupiny v Krnově a v Bruntále.
V rámci projektu „Modrý přístav“ poskytuje služba na Albrechticku terénní poradenství pro
rodiče s dětmi nad 7 let věku (tedy nad věkovou hranici, do níž jinak dle zákona své služby
poskytuje) – jedná se především o podporu dětem s autismem a jiným zdravotním

postižením při jejich zařazení do školní docházky, návštěvách volnočasových kroužků
aj.m (oskytuje podporu celé rodině, spolupracuje se školami a dalšími organizacemi,
zapojenými do života dětí a péče o ně).

5. Eurotopia o.p.s. Opava;
Poskytována služba doučování v obcích Město Albrechtice, Třemešná,
Jindřichov, doučování aktuálně navštěvuje celkem 32 dětí, jsou doučovány 5 doučujícími.
Máme navázanou dobrou spolupráci se zástupci obcí, s rodiči dětí a se školami, služba se
rozvíjí.
Služby AMT Centra (PS Eurotopia a AMT centrum Krnov) využilo doposud
v roce 2016 15 rodin z regionu Albrechticka. Od sociálních kurátorů máme požadavek na
realizaci skupiny v rámci PROGRAMU K2 (Probační program pro mladistvé) – budou
zahrnuti i klienti z Albrechticka.
ZŠ Holčovice a ZŠ Třemešná projevily zájem o realizaci Preventivních
programů

(nabídka

koordinátorkou

preventivních

programů

je

Monika

programů

Bc.

byla

zaslána

Míšová,

tel.:

jednotlivým

školám,

734315984,

e-mail:

monika.misova@eurotopia.cz).

Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:
-

seznámí se se zněním dotazníků a zašlou případné připomínky nejpozději do konce
května


-

splněno (nikdo z členů PS znění nepřipomínkoval)

zástupci obcí naplánují průběh dotazníkového šetření tak, aby byla zajištěna co
možná největší návratnost


návratnost dotazníků v cílové skupině byla za daných možností maximální,
děkujeme znovu všem, především učitelům i zástupcům z obcí a služeb, za
výbornou spolupráci

-

s vyhodnocením dotazníkového šetření budou členové seznámeni na příští pracovní
skupině


splněno

Úkoly členů:
1. koordinátor KP:
 příprava SPRSS 2017 – 2020

Termín příští pracovní skupiny: únor 2017
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská

