Zápis
z jednání pracovní skupiny
„Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 21. 6. 2021 v 13:00 hod.
v zasedací místnosti č. 205 Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43, Kravaře.
Přítomni: viz prezenční listina
Přítomna byla nadpoloviční většina členů pracovní skupiny, a tudíž pracovní skupina byla
usnášení schopna.
Jednání zahájila manažerka pracovní skupiny paní Eva Jurášková a po té předala slovo
koordinátorce komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Ireně Uličkové, která jednání
dále vedla.
Obsahem jednání byla:
1. Představení hosta, ředitelky Základní školy Kravaře-Kouty, paní Mgr. Evy
Watzlawikové, která projevila zájem aktivně se zapojit do procesu KPSS vyplněním
přihlášky k tomu určené.
2. Informace hosta Mgr. Davida Adamce, tajemníka Svazku obcí mikroregionu HlučínskoZápad a manažera Centra společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-Západ
týkající se plánování sociálních služeb.
3. Odsouhlasení nového člena pracovní skupiny paní Mgr. Evy Watzlawikové.
4. Seznámení s návrhem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit města Kravaře 2021-2025 a jeho doplnění za aktivní účasti členů pracovní skupiny
(Mgr. Renáta Rychlíková).
5. Seznámení se zamýšleným komunitním plánováním sociálních služeb v rámci celého
mikroregionu a také s proběhlými jednáními se starosty jednotlivých obcí v této věci
(Mgr. Bc. Lukáš Volný).
6. Aktuální informace týkající se sociálně terapeutických dílen (Mgr. Bc. Lukáš Volný).
7. Informace o službě Taxi pro seniory Kravaře a dále také v této věci o podané žádosti u
Nadace Charty 77 o zařazení do projektu Taxík Maxík, prostřednictvím kterého by pak
dále tato služba byla městem Kravaře poskytována (Martin Schwarz).
8. Informace o Poradenském středisku EUROTOPIA.CZ, o.p.s, pracoviště Kravaře (Mgr.
Terezie Škrobánková, Dis).
9. Informace o kontaktním místě organizace DomA-domácí asistence v Kravařích.
10. Informace obálkách do lednice – IN.F.Obálka, která slouží k předání důležitých
informací o osobě složkám záchranného systému – hasičům, zdravotníkům, policii
v případě kdy se osoba ocitne v domácnosti v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života.
11. Informace o počtech registrovaných osob zdejším Odborem sociálních věcí k očkování
proti onemocnění Covid-19.

1

Pracovní skupina přijala tato usnesení
k ad 1) Souhlasí s tím, aby se Mgr. Eva Watzlawiková stala členem pracovní skupiny
„Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením“ Komunitního
plánování sociálních služeb města Kravaře.

Eva Jurášková
manažer pracovní skupiny
Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zapsala: Mgr. Irena Uličková
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PREZENČNÍ LISTINA
z jednání pracovní skupiny
Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 21. 6. 2021 v 13:00 hod.

Jméno

Podpis

1.

Baďurová Šárka, DiS.

nepřítomna - omluvena

2.

Dehner Martin

3.

Fischerová Jana, Mgr.

4.

Gavenda Kamil

nepřítomen – omluven dodatečně

5.

Jurášková Eva

přítomna

6.

Kramný Lukáš, Mgr.

přítomen

7.

Olšrová Marta, Mgr.

nepřítomna - omluvena

8.

Peterek Karel

přítomen

9.

Řeháčková Martina, Bc.

přítomna

10.

Ševčíková Monika

přítomna

11.

Schwarz Martin

přítomen

12.

Volný Lukáš, Mgr., Bc.

přítomen

13.

Rychlíková Renata, Mgr.

přítomna

14.

Uličková Irena, Mgr.

přítomna

přítomen

zastoupena Mgr. Terezii Škrobánkovou, DiS.
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15.

Šupíková Lucie, Mgr.

16.

Watzlawiková Eva, Mgr.

přítomna

17.

Adamec David, Mgr.

přítomen

nepřítomna - omluvena
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