Zápis
ze setkání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 11. 10. 2017
v zasedací místnosti ZM a RM Kravaře, Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43, Kravaře.
Přítomni: viz prezenční listina
Jednu část setkání řídil Ing. Petr Muczka, místostarosta a další část setkání řídila Ing. Dana
Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje.
1. Přítomni byli seznámeni s tím, že dokumenty:
•
•
•
•
•

Základní listina Komunitního plánování města Kravaře,
Organizační řád pracovních skupin,
Jednací řád pracovních skupin,
Organizační řád Řídící skupiny,
Jednací řád Řídící skupiny,

byly schváleny na 71. schůzi Rady města Kravaře dne 9. 10. 2017 a od téhož dne nabyly
účinnosti.
2. Koordinátorka KP seznámila přítomné se změnami ve složení členů PS, kdy
•

na základě písemného oznámení o odstoupení z PS a ŘS odstoupil
o Mgr. Tomáš Martínek,

•

členství v PS bylo zrušeno těmto osobám:
o Ing. Petr Muczka – z důvodu účinnosti výše uvedených dokumentů,
o Mgr. Lucie Šupíková – z důvodu účinnosti výše uvedených dokumentů,

•

podala informaci o osobách, které projevily zájem stát se členem PS:
o Šárka Baďurová, DiS. – zástupce vedoucího OO PČR Kravaře,
o Mgr. Jana Fischerová – vedoucí AMT centra – EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Opava,
o Mgr. Pavlína Němcová – ředitelka a psycholožka – Do náruče, z.s.,
o Karel Peterek – Zámecký klub, z.s. Kravaře, občan města Kravaře.

Všichni přítomni členové PS uvedené zájemce o členství v PS odsouhlasili a tito se tímto stali
řádnými členy PS.
3. Koordinátorka KP vedla volbu manažera a zástupce manažera PS a volbu členů ŘS.
•

Manažer PS
Na návrh přítomných členů PS byla jednohlasně nominována kandidátem manažera
PS paní Eva Jurášková, která byla následně zvolena všemi přítomnými členy PS
manažerem PS.

•

Zástupce manažera PS
Na návrh přítomných členů PS byla jednohlasně nominována kandidátem manažera
PS paní Monika Ševčíková, která byla následně zvolena všemi přítomnými členy PS
zástupcem manažera PS.

•

Členové řídící skupiny
Na návrh přítomných členů PS byli jednohlasně nominováni kandidáti na členy ŘS:
- z řad poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb paní Mgr. Jana
Fischerová, vedoucí AMT centra – EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Opava,
- z řad uživatelů sociálních služeb a souvisejících služeb a veřejnosti pan Karel
Peterek,
kteří byli následně zvoleni všemi přítomnými členy PS členy ŘS.

Členem ŘS se zároveň stala i Eva Jurášková, což vyplývá z její pozice manažera PS.

4. Zápis z části jednání PS řízené Ing. Danou Divákovou je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Petr Muczka
garant komunitního plánování sociálních služeb

Zapsala: Mgr. Irena Uličková
16. 10. 2017

Seznam použitých zkratek:
KP
komunitní plánování
PS
pracovní skupina „Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
ŘS
řídící skupina

Zápis z jednání PS Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum konání: 11. října 2017 v 8,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kravaře
Přítomni:
viz prezenční listina
Program:
• Představení projektu
• Představení analytické části
• Představení vyhodnocení předchozího KP
• Zpracování SWOT analýzy

Představení projektu
V úvodu setkání byl přítomným představen projekt Sociální služby v SOH. Byly představeny termíny
setkání a jejich předběžný program.
Představení analytické části
Přítomným byly představeny výstupy zjišťování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a
souvisejících aktivit.
Představení vyhodnocení předchozího KP
Pro zajištění objektivního zpracování SWOT analýzy bylo rovněž představeno vyhodnocení
předchozího KP.
Zpracování SWOT analýzy
Silné stránky
Existence spolkové činnosti
Existence poskytovatelů služeb
Navázání spolupráce s dalšími
poskytovateli
Existence CVČ
Ubytovna Bílý dům

Příležitosti
Volby do PS – změna legislativy
Dotace z EU

Slabé stránky
Nedostatek venkovních prostor pro
náctileté
Nedostatek akcí pro mládež
Kulturní vyžití
Poradenství
Posílení propagace, informovanost
Chybí sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Ubytovna Bílý dům
Ohrožení
Volby do PS – změna legislativy

Následně byla jednotlivá témata prioritizována
1.
2.

Nedostatek venkovních prostor pro náctileté
Nedostatek akcí pro mládež

3. Chybí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4.

Ubytovna Bílý dům

8
8
6
6

5.
6.
7.

Kulturní vyžití
Poradenství
Posílení propagace, informovanost

1
1
1

Témata, která jsou zachována z předchozího plánu s vyhodnocením a doporučením:
Priorita 1
Prevence kriminality
Opatření 1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží

Podpora aktivit Centra volného času Kravaře
Podpora aktivit SDH
Podpora sportovních aktivit

Opatření 1.2. Cílené aktivity pro zapojení mladých lidí
1.2.1. Realizovat průzkum mezi mladými, zjištění zájmu o konkrétní aktivity
1.2.2. Zapojení mladých lidí ZŠ od druhého stupně „Co chceme“
1.2.3. Projekt mladých (soutěž o ceny) již od 5. ročníku ZŠ
1.2.4. Zlepšení komunikace + zapojení mladých lidí do dění ve městě
1.2.5. Podpora vzniku „otevřeného klubu“
1.2.5.1. Zjištění podmínek
1.2.5.2. Vyhledání možných prostor
1.2.5.3. Zahájení komunikace s mladými pro realizaci aktivity
Doporučení:
Zvážit realizaci opatření v rámci MAP, zahrnout do tvorby MAPII. V tomto případě by z KP bylo
vyjmuto.

Opatření 1.3. Podpora preventivních aktivit ve vztahu k drogové problematice
1.3.1. Využití škol ve spolupráci s lektory
1.3.2. Využití zřízení „otevřeného klubu“
1.3.3. Realizace akcí pro informovanost o drogové problematice a dopadech užívání psychotropních
látek
1.3.4. Posílení hlídkové činnosti PČR u škol

•
•
•

•

Uskutečnila se beseda pro veřejnost na téma Kriminalita v Kravařích. Zájem z řad občanů byl
minimální.
Je zájem ze strany škol o preventivní přednášky na téma drogy, kyberšikana a další.
Byly nalezeny finanční zdroje v rámci prevence na zajištění přednáškových cyklů na všech
základních školách v ORP Kravaře na téma „Právní minimum“ a „Drogová prevence“, které by
se měly uskutečnit v roce 2017.
Široká nabídka volnočasových aktivit (CVČ, sportovní kluby a podniky, hasiči, škola)

Priorita 2
Zřízení mateřského centra
Opatření 2.1. Vyhledání organizace
2.1.1.
•

Vyhledání a uzavření smlouvy s organizací, která bude aktivity zajišťovat
Maminky s dětmi se začaly scházet v CVČ.

Opatření 2.2. Materiální, technické a personální zajištění
2.2.1. Materiální, technické a personální zajištění aktivity
2.2.2. Návrh konkrétních aktivit v rámci MC
2.2.3. Realizace jednotlivých aktivit v rámci MC
Doporučení:
Změnit obě opatření. Priorita by měla znít Podpora mateřského centra.
Priorita 3
Terénní program
Opatření 3.1. Zajištění terénní služby vybraným poskytovatelem
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
•

Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
Výběr poskytovatele služby
Realizace služby
Zajištění kontejneru na nebezpečný odpad ve městě
Osvěta
Od 1. 7. 2014 je realizována sociální služba terénní programy – služba drogové prevence,
kterou zajišťuje OPEN HOUSE, o.p.s. Bruntál, která se podílí na:
• zlepšení podchycení drogově závislých ve městě,
• prevenci přenosných nemocí (žloutenka apod.),
• zajištění nebezpečného odpadu (jehly apod.),
• snížení mladých závislých na psychotropních látkách,
• snížení kriminality mladistvých,
• snížení prostoru pro dealerství drog u škol.

28 klientů
Doporučení:

Změnit název priority na Podpora terénní služby.
Priorita 4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Priorita 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.5.
•
•

Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
Výběr poskytovatele služby
Realizace služby
Osvěta
Vzrůstá potřeba zajištění této služby klientům OSPOD
Město Kravaře finančně podpořilo Eurotopii CZ, o.p.s. která provozuje Asistenční, mediační a
terapeutické centrum, které poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi v rozvodové,
rozchodové nebo obdobné krizové situaci, případně osobám blízkým rodině.

Zapsala Dana Diváková, Lucie Pieranová

PREZENČNÍ LISTINA
ze setkání pracovní skupiny
Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 11. 10. 2017

Jméno
1.

Baďurová Šárka, DiS.

2.

Daněčková Romana, Bc.

3.

Fischerová Jana, Mgr.

4.

Hollesch Petra, Ing.

5.

Jurášková Eva

6.

Koneczný Vítězslav

7.

Němcová Pavlína, Mgr.

8.

Olšrová Marta, Mgr.

9.

Peterek Karel

10.

Pospiech Libor, Bc.

11.

Skowronková Hana

12.

Ševčíková Monika

13.

Muczka Petr, Ing.

14.

Šupíková Lucie, Mgr.

Podpis
omluvena

omluvena

omluven

15.

Uličková Irena, Mgr.

16.

Diváková Dana, Ing.

17.

Škrobánková Terezie

18.

Rychlíková Renata, Mgr.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

omluvena

