ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pracovní skupina - Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
konaného dne 22.09.2021 – MěÚ, odbor sociálních věcí, 8. května 1170/48, 795 01 Rýmařov

Přítomni: pí. Podzemná, pí. Rohanová, pí. Neherová, pí. Karlová, pí. Maková, pí. Gaudková, pí. Šimrová,
pí. Bonková, pí. Niedobová, pí. Rychlíková
Omluveni: p. Hvolka, pí. Danišová, pí. Kubelková, pí. Kaplanová Faronová, p. Vaněk – již nebude
docházet
Program:
1) Úvod seznámení s hlavními body
2) Den zdraví a sociálních služeb, prezenční listina
3) Seznámení služby Poradenského střediska EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
4) Katalog sociálních služeb
5) Monitoring sociálních služeb

1. Paní Podzemná přivítala přítomné, seznámila je s programem schůzky.
2. Paní Podzemná hovořila o dnu Zdraví a sociálních služeb v Rýmařově, který se měl konat
v květnu 2021, kvůli pandemii covid 19 byl zrušen. Bude se s největší pravděpodobností konat
příští rok na jaře. Zatím nejsou známé žádné bližší informace. Dále byla členům předána
prezenční listina k podpisu.
3. Dalším bodem programu bylo seznámení s novou službou v Rýmařově - Poradenské středisko
EUROTOPIA. Tato služba se nachází na adrese Sokolovská 29 Rýmařov. Členové skupiny byli
seznámeni, komu je tato služba určena, že je bezplatná, s čím vším je možné klientům
v Poradenském středisku poradit, či pomoci. Tato služba je zastoupena sociální pracovnicí
pí. Bc. Lucií Kaplanovou Faronovou, a právníkem panem Mgr. Ivanem Olšovcem. Služba je
poskytována ambulantně, každé pondělí od 9:00-15:00 a každé úterý od 14:00-18:00.
Poradenské středisko EUROTOPIA pošle letáček, který bude následně rozeslán
do všech služeb.
4. Katalog sociálních služeb - Během měsíce října 2021 budou poskytovatelům zaslány
paní Rohanovou podklady ke kontrole, k aktualizaci. Tisk katalogu je plánován v lednu 2022.
EUROTOPIA dodá podklady pro Poradenské středisko, aby tato služba byla do katalogu
zařazena. Ostatní poskytovatelé si zkontrolují všechny podklady pro katalog jimi zaslané,
popřípadě doplní nové informace. Paní Rohanová pošle do Nízkoprahového zařízení materiály.
5. Monitoring sociálních služeb:
Elpis
– má nového pracovníka paní Michaelu Křížovou a psycholožku paní Lenku Chodurovou. Nově
mají kanceláře na Náměstí Míru 11 v Bruntále. Do Rýmařova jezdí po dohodě s klienty.

Terénní Programy HOPE HOUSE,z.s.
Založené facebookové stránky Hope House online Terén
- Doučování
- Poradenství
- Věk 6-26 let
- Potravinová pomoc pro děti v rodinách
SAS Rýmařov Slezská Diakonie
Nové vedení - pan Jan Šperl
V Rýmařově tuto službu zajišťují jeden sociální pracovník a dva pracovníci v sociálních
službách
- V létě se konal příměstský tábor pro děti
- Facebook stránky sociální asistence – pobočka Rýmařovsko
-

Matana Raná péče
- Do týmu nastoupila nová pracovnice paní Veronika Danišová
- Na Rýmařovsku pracuje MATAMA s 2 rodinami
- 4 pracovníci mají obslužnost služby Bruntál
Opava
Nový Jičín
Termín dalšího setkání Komunitního plánování nebyl stanoven.

Dne 30.09.2021, zapsala Marcela Bonková

