ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pracovní skupina Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
konané dne 14. 11. 2018 – MÚ, odbor sociálních věcí, 8. května 1170/48, 795 01 Rýmařov
Přítomni: p. Jadrný, p. Faronová Kaplanová, p. Neherová, p. Lhotská, p. Karlová, p. Bonková,
p. Navrátilová, p. Niedobová, p. Gregovská, p. Švehlová, p. Vaněk
Omluveni: p. Podzemná
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod, seznámení s hlavními body
Přehled změn v KPSS, prezenční listina
Prezentace vyplněných tabulek
Diskuse o novinkách ve stávajících službách
Termín setkání skupiny
Úkoly

1. Pan Jadrný přivítal přítomné, seznámil je s programem schůzky, která bude zaměřena na
vyhodnocení vyplněných tabulek ( cíle, priority, opatření..) Vyplněné tabulky by měli mít
všichni účastníci připraveny k prezentaci.
2. Pan Jadrný představil novou koordinátorku KPSS, p. Darinu Neherovou.
3. Většina přítomných neměla připraveny vyplněné podklady k prezentaci na téma omezení
negativních dopadů krizových situací na děti a stabilizace rodinného zázemí. Vzhledem
k výše uvedenému nebyl dodržen program jednání a nebylo smysluplné v něm pokračovat.
4. Byl otevřen prostor pro prezentaci novinek ve stávajících službách.
Paní Bonková prezentovala úspěch služby právní poradenství, které je možno v Rýmařově
bezplatně využít každé sudé pondělí. Služba má velkou míru návštěvnosti klientů. Je o ní
velký zájem. Dále vyzdvihla úspěšnost projektu iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
v MSK, kdy se podařilo zaměstnat 3 chlapce do 18 let a 2 muže do 29 let.
Pan Vaněk obeznámil přítomné s aktualitami v projektu podpory lokálního síťování pro
OSPOD, vyjádřil spokojenost ohledně navázání spolupráce v síti zainteresovaných subjektů,
proběhla diskuse OSPOD se zástupci ZŠ, dále diskuse OSPOD se zástupci MŠ, chystá se
setkání OSPOD se soudci a dále s Policií ČR.
5. Další setkání skupiny KP upřesní pan Jadrný s ohledem na setkání řídící skupiny s vedením
města Rýmařov. Nejpozději však proběhne v lednu 2019.

Úkoly:
Do středy 21. 11. 2018 odeslat hotové návrhy priorit a opatření reagující na výstup
z anketního šetření zjišťování potřeb Rýmařova a následné vytvoření SWOT analýzy.

Dne 15. 11. 2018 zapsala Bc. Darina Neherová

