ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pracovní skupina 1 + 2 (Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami; Senioři a
zdravotně postižení)
konané dne 4.12.2019 – Kavárna – občerstvení Buřinka, Sokolovská 30, 795 01 Rýmařov
Přítomni: pí. Podzemná, pí. Neherová, pí. Kubelková, pí. Hořínková, pí. Burdová,
pí. Večerková, pí. Maková, pí. Lhotská, pí. Gregovská, pí. Babišová, p. Hvolka, pí. Karlová,
pí. Bonková, pí. Návratová, pí. Niedobová, pí. Staňková, pí. Přikrylová, pí. Wnenková,
p. Konečný, p. Vaněk
Nepřítomni: pí. Minaříková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod, seznámení s hlavními body
Představení nových členů, prezenční listina
Představení Buřinky
Katalog sociálních služeb
Novinky v sociálních službách
Termín setkání skupiny
Neformální část

1. Paní Kubelková přivítala přítomné, seznámila je s programem schůzky. Ta bude zaměřena
na dodatky ke KP města Rýmařov a Katalog sociálních služeb města.
2. Představení nových členů KP, podepsání prezentační listiny.
3. Paní Podzemná představuje paní Staňkovou a předává jí slovo, proč se dnešní zasedání koná
v Buřince a jaké služby poskytují.
4. Katalog sociálních služeb – k nahlédnutí donesli členové KP pět katalogů služeb, které byly
nabídnuty k nahlédnutí ostatním členům. Na další schůzi, která se bude konat v lednu, proběhne
hlasování o formě budoucího katalogu sociálních služeb + počtu výtisků.
5. Paní Niedobová oznamuje, že letošní výtěžek z Bigbeatových vánoc, které se konají
25.12.2019 v SVČ, bude poskytnut čtyřem rodinám na pomoc se zaplacením obědů pro děti.
Pokud někdo ví o rodině, která by takto potřebovala pomoc, paní Niedobová zašle kontakt na
organizátora koncertu. Paní Podzemná slíbila tuto informaci předat pracovnicím OSPODu.
Paní Babišová z Charity sv. Martina sděluje, že se letos zapojili do akce FEAD (fond evropské
pomoci nejchudším rodinám) – pokud by někdo věděl o rodině, která by potřebovala balíčky
trvanlivých potravin a materiální pomoci, má dát vědět paní Babišové, jsou schopni balíčky
poskytnout a dovézt. Dále má dotaz ohledně tříkrálové sbírky v Rýmařově, mají pouze jeden
tým, pokud by měl někdo zájem se účastnit, aby bylo více lidí na obcházení a vybírání, ať dá
vědět paní Babišové.

Paní Podzemná představuje novou službu pro seniory – obálky do ledničky. Jedná se o takzvané
IN.F. obálky, které zájemci získají na sociálním odboru, je připraveno cca 1.000 ks obálek.
Obálka obsahuje formulář, do kterého senior vyplní informace o svém stavu – nemoci, alergie,
užívání léků včetně dávkování, kontakty na osoby blízké + lékaře. Tento vyplněný formulář
vloží senior do přiložené obálky, kterou pak umístí do lednice na viditelné místo a lednici nebo
dveře z vnitřní strany bytu označí přiloženou magnetkou nebo samolepkou. Tak budou případné
složky záchranného systému informování o jejich stavu v případě, že se senior ocitne
v nebezpečí či ohrožení života a oni mu přijedou do bytu pomoci.
6. Termín příštího setkání obou skupin – 15.1.2020 ve 14:00 v zasedací místnosti sociálního
odboru.
7. Neformální část schůzky

Dne 11.12.2019

zapsala: Bc. Kateřina Kubelková
Kontrola: Bc. Darina Neherová

