ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pracovní skupina Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
konané dne 10. 10. 2018 – MÚ, odbor sociálních věcí, 8. května 1170/48, 795 01 Rýmařov
Přítomni: p. Podzemná, p. Jadrný, p. Bonková, p. Lhotská, p. Návratová, p. Gregovská, p.
Rousová, p. Karlová, p. Faronová Kaplanová, p. Vaněk
Program:
1) Úvod, seznámení s hlavními body
2) Přehledy
3) Hlavní potřeby a problémy obyvatel identifikované v anketním šetření v období
06 – 07/2018
4) SWOT analýza – VIZE 2021
5) Různé
6) Úkoly
7) Termín setkání skupiny
1/ P. Jadrný přivítal přítomné, seznámil je s programem schůzky, která bude zaměřena na
tvorbu SWOT analýzy. Její tvorba bude vycházet z dotazníkového šetření, které napomohlo
objasnit hlavní potřeby a problémy obyvatel. Na realizaci se bude podílet celá skupina.
2) Přítomni měli připraveny přehledy z anketního šetření – Hlavní potřeby a problémy
obyvatel identifikované v anketním šetření v období 06 – 07/2018 - Přehled sociálních služeb
– PS děti, mládež rodina a osoby se zvláštními potřebami – organizace, působiště, provozní
doba - a SWOT analýzu z předešlého období.
3) Jako stěžejní potřeby a problémy byly identifikovány tyto: právní poradenství, splácení
dluhů, pomoc se zajištěním bydlení, pomoc, doprovod při úředních jednáních, zajištění
volnočasových aktivit dětí, doučování, alkohol a návykové látky, výchova a vzdělávání dětí.
Každá potřeba a problém prodiskutovány přítomnými – podněty, připomínky a také možná
řešení. Na právní poradenství zareagovala v předstihu Eurotopia, která vstoupila do nového
projektu, jedná se o bezplatné poradenství v oblasti dluhové a finanční, bydlení, návrhy na
oddlužení apod. Provozní doba poradny je každé sudé pondělí od 13:00 do 17:00 hod. na
Revoluční ulici 30a v Rýmařově. Projekt představila paní Bonková, pro lepší informovanost
přinesla letáčky a vizitky.
4) SWOT analýza – pro její tvorbu se vycházelo z dotazníkového šetření, na její skladbě se
podíleli všichni přítomni, včetně p. Rousové. Zazněly příklady z praxe, které byly nápomocny
pro vytvoření analýzy – to, co je podstatné, reálné a uskutečnitelné.
5) Pokračování příkladů z praxe, návaznosti, spolupráce, co se daří, co méně. Do diskuze
zapojeni všichni přítomní. P. Podzemná navrhla sejít se na příští schůzce přímo v nějaké
službě, zatím se nikdo nepřihlásil. Hlavním důvodem jsou, ve většině případů, stísněné
prostory. Rozloučila se s námi p. Rousová, která již nebude přítomna na setkáních.

6) P. Jadrný rozešle SWOT analýzu, formuláře tvorba cílů a přehled služeb. Úkol pro všechny
zástupce služeb – vypracovat cíle a opatření a vyplnit tabulky přehledu 2017 a 2018 do
dalšího setkání PS, tj. do 14. 11. 2018.
7) Termín příští schůzky pracovní skupiny byl stanoven na 14. 11. 2018 ve 14:00 hod. a bude
se konat na témže místě.
V Rýmařově dne: 11. 10. 2018
Zapsala: Renata Karlová

