Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi
č. 49/2016
Datum a čas: 28.4.2016; 13:00 h.; MÚ Město Albrechtice
Přítomni:

Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Ivana Kmínková., Mgr. Lucie Myslikovjanová,

Věra Zahradníková, Stella Lišková, Mgr. Andrea Černá, Ilona Biličková, Jiří Loskot, Mgr.
Katrin Surovková, Mgr. Alena Grossová, Mgr. Pavla Hlaváčková, Helena Žilová, Mgr. Petra
Večerková, Mgr. Hana Hlisnikovská
Nepřítomni: Šárka Richtárová DiS., Mgr. Pavlína Kostelníková, Martin Špalek, Bc. Jiří
Boháček, Ing. Rostislav Kocián, Šárka Bednaříková, Jarmila Helienková, Mgr. Blanka
Klimošková, Marcela Hrancová
Program jednání:
1. Webové stránky obcí;
Obce Albrechticka dokončily aktualizaci informací o sociálních službách na webových
stránkách. Informace mají jednotnou strukturu – vždy je uveden odkaz na „Sociální služby
v obci“, tj. služby pro občany v dané lokalitě, na „Sociální služby na Albrechticku“ – služby
dostupné a zahrnuté ve střednědobém plánu Albrechticka pro vymezené cílové skupiny a
„Komunitní plánování na Albrechticku“ – o co se jedná, jaký je jeho smysl a jaká je
historie KP na Albrechticku.

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
http://www.obecholcovice.cz/ - Komunitní plánování a sociální služby
http://www.tremesna.cz/index.php?nid=1333&lid=cs&oid=2275596
http://www.obecjindrichov.cz/pece-o-obcany/

http://www.mestojanov.cz/socialni-sluzby/ms-1796/p1=1796
http://www.petrovicebr.cz/komunitni-planovani-socialni-sluzby-v-obci/ds-1005/p1=2322
http://www.obec-vysoka.cz/komunitni-planovani-a-socialni-sluzby/
2. Dotazníkové šetření pro nový plán sociálních služeb;
Členové byli seznámeni s navrženým zněním dotazníků, určených rodinám s dětmi a
dětem I. a II.stupně ZŠ a SŠ. Všichni byli vyzváni k připomínkování jejich obsahu do konce
května. Dotazníky byly rozeslány emailem a jsou dostupné na webových stránkách
Albrechtic na záložce „Střednědobý plán sociálních služeb“ – „Dotazníkové šetření 2016“ http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/strednedobyplan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/
3. Nízkoprahový klub Slezské diakonie;
Probíhají pravidelné schůzky a akce pro děti, 1x měsíčně besedy na téma rodina&vztahy,
společenské chování, hygiena a další. Tým klubu rozšířil mezinárodní dobrovolník, který,
mimo jiných aktivit, umožňuje dětem komunikovat v angličtině a ruštině. Klub začal díky
zájmu dětí opět fungovat ve Vysoké. Celkem jej na Albrechticku nyní navštěvuje 30 dětí.
Aktivity o prázdninách: jednodenní výlety po okolí, objevování krás Albrechticka,
návštěva jednotlivých klubů na Albrechticku (např.: klienti klubu v Městě Albrechticích,
navštíví klub v Holčovicích a naopak…)
4. Sociálně aktivizační služba – Rodinná asistence, Slezská diakonie;
Počet klientů (rodin) pobočky na Albrechticku:
M.Albrechtice:
Holčovice:
Třemešná:
Jindřichov:

2
1
4
2

5. Poradna rané péče Matana, Slezská diakonie;
Poradna pořádá pravidelné rodičovské svépomocné skupiny v Krnově, v Bruntále a
v Novém Jičíně, v rámci projektu „Modrý přístav“ poskytuje podporu dětem s autismem a

jiným zdravotním postižením při jejich zařazení do školní docházky, návštěvách
volnočasových kroužků aj. Poskytuje podporu celé rodině, spolupracuje se školami a dalšími
organizacemi, zapojenými do života dětí a péče o ně.
Moravskoslezský kraj zahájil projekt pro pečující osoby a pracovníky, podporující
pečující

osoby

s názvem

„Podporujeme

hrdinství,

které

není

vidět“.

http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podporujeme-hrdinstvi--ktere-neni-videt-62187/
V rámci tohoto projektu budou nadále probíhat rodičovské skupiny.
 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/

6. Eurotopia o.p.s. Opava;
Mimoškolní doučování dětí probíhá v Albrechticích, v Třemešné a v Jindřichově,
počty dětí: Albrechtice 16, Jindřichov 9, Třemešná 5. Poptávka bohužel převyšuje možnosti i
počet doučujících.
Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Krnově (poradna pro rodiny s dětmi
v obtížené/krizové životní situaci) a také Poradenské středisko Eurotopia (především dluhová
poradna, k dispozici bezplatný právník) je využívano klienty z celého Albrechticka. Na
prázdniny jsou pro děti a rodiny s dětmi přichystány výlety, 2 příměstské tábory, 2 pobytové
tábory

a

pobyt

pro

rodiny

s

dětmi,

vždy

v červenci

a

v srpnu,

info

http://opava.eurotopia.cz/tabory-2016.php.

Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:

1. Eurotopia Opava o.p.s.
-

p.Večerka se spojí se starostou obce Třemešná ohledně vhodných prostor pro

na

doučování dětí zdejší ZŠ;
-

stručný leták o službě AMT poradny pro distribuci do obcí;

-

doučování v Třemešné probíhá v prostorách fary

-

letáky byly rozeslány zástupcům obcí a škol

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;

-

dotazníky byly předány k připomínkování členům skupiny

-

webové stránky obcí jsou dokončeny, vyjma obcí Heřmanovice a Liptaň

3. zástupci obcí a poskytovatelů – webové stránky – revize textu, připomínky
-

splněno

4. zástupci obcí Jindřichov, Janov a Třemešná – vyvěsí na vhodné místo inzerát o
nabídce pracovního místa „Asistent pro doučování dětí“
-

splněno

Úkoly členů:
1. členové pracovní skupiny:
-

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

-

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

-

s vyhodnocením dotazníkového šetření budou členové seznámeni na příští
pracovní skupině

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

