ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pracovní skupina 1 + 2 (Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami; Senioři a
zdravotně postižení)
konané dne 30.10.2019 – MÚ, odbor sociálních věcí, 8. května 1170/48, 795 01 Rýmařov
Přítomni: pí. Podzemná, pí. Neherová, pí. Kubelková, pí. Lhotská, pí. Karlová, pí. Bonková,
pí. Navrátová, pí. Niedobová, pí. Maňurová, pí. Přikrylová, pí. Wnenková, p. Konečný,
p. Vaněk
Omluveni: pí. Maková, pí. Winklerová, pí. Babišová, pí. Minaříková, pí. Hořínková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod, seznámení s hlavními body
Přehled změn v KPSS, prezenční listina
Den zdraví
Katalog sociálních služeb
Novinky v sociálních službách
Komunitní plán města Rýmařova
Termín setkání skupiny
Úkoly

1. Paní Podzemná přivítala přítomné, seznámila je s programem schůzky. Ta bude zaměřena na
KP města Rýmařov, Den zdraví a Katalog sociálních služeb města.
2. Paní Podzemná představila novou koordinátorku KPSS, pí. Kateřinu Kubelkovou. Dále byla
členům předána prezenční listina k podpisu.
3. Přítomným bylo oznámeno, že dne 22.5.2020 se bude konat Den zdraví na náměstí Míru
v Rýmařově. Neozval se nikdo, kdo by měl s tímto termínem problém. Rozběhla se diskuze,
jak by měl den vypadat, co vše by se mohlo uspořádat, jaké aktivity pro děti a nápady, jak do
toho zakomponovat recyklaci formou hry.
4. Dalším bodem na programu byl Katalog sociálních služeb – bude se vytvářet nový katalog
sociálních služeb, který musí být k dispozici již na Den zdraví. Stanovil se termín uzávěrky do
konce března. Na dalším setkání KP donesou členové vzory katalogů, které mají k dispozici,
bude se hlasovat o formě katalogu, co vše bude obsahovat a kolik výtisků bude potřeba.
Součástí katalogu musí být také informace o spolupráci s Polskem.
5. Byl otevřen prostor pro prezentaci novinek ve stávajících službách. Paní Bonková
představuje AMT centrum v Bruntále (asistenční, mediační a terapeutické) – jedná se o
specializované pracoviště, poskytující komplexní bezplatné služby rodinám, které jsou
ohroženy spory v rozvodové / rozchodové situaci apod. Dále začne 18.11.2019 opět fungovat
Centrum podpory pro občany a to každé liché pondělí na adrese Sokolovská 29 (budova bývalé

Primy). Součástí bude také bezplatné právní poradenství každé 3. pondělí v měsíci. Paní
Bonková předala přítomným letáky s informacemi.
Pan Konečný seznámil přítomné se změnami týkající se Domova pro osoby se zdravotním
postižením SAGAPO v Bruntále. V nynější době dochází k výstavbě Chráněného bydlení.
Pan Vaněk obeznámil přítomné s projektem krajského úřadu pro ohrožené děti a jejich rodiny.
Paní Podzemná představila službu senior Taxi, která funguje od 1.10.2019, vysvětlila, jak tato
služba funguje a co je potřeba k vyřízení průkazky.
Paní Maňurová oznamuje, že při Diakonii byla zřízena dětská skupina – jesličky, kterou
momentálně navštěvuje 12 dětí. Kapacita je 24 dětí, již teď je o skupinu velký zájem.
6. Dalším bodem programu je Monitoring III. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
města Rýmařov. Paní Rychlíková seznamuje přítomné s podklady, které byly vytištěny a všem
předány. Popisuje, jak bude probíhat monitoring, co je jeho smyslem, jak budou rozděleny
monitorovací skupiny – připomíná, že se nejedná o kontrolu, ale o ověření, jak se daří nebo
nedaří plnit plán. Vysvětluje, že minimálně 14 dní před návštěvou organizace obdrží statutární
orgán informace o datu a času návštěvy, složení monitorovacího týmu a otázky, na které se ho
bude tým tázat. Monitoring bude probíhat každoročně od dubna do června. Přítomným je
předán Harmonogram monitorovacích návštěv. Pan Konečný vyjádřil žádost, aby organizace
SAGAPO byla součástí Komunitního plánu. Paní Rychlíková sděluje, že dodatkem může být
organizace přidána a panu Konečnému budou zaslány veškeré podklady, které jsou potřeba,
k vyplnění. Dodatkem bude v KP taktéž ukončena účast organizace SRNM, kterým byla
vypovězena smlouva o nájmu prostor v Rýmařově a služba zažádala o vystoupení ze sítě
poskytovatelů sociálních služeb. Pokud budou mít přítomní nějaké dotazy nebo připomínky,
mohou se kdykoliv obrátit na paní Kubelkovou nebo budou probrány na příštím setkání skupiny
v prosinci.
6. Příští termín setkání skupiny je stanoven na 4.12.2019 ve 14:00. Paní Přikrylová navrhuje
setkání v Buřince, zjistí, zda je v tomto termínu volný prostor. Pokud by nebyl, setkání by se
konalo na obvyklém místě. Všem bude opět zaslána pozvánka s datem a místem.

Úkoly:
Do 1.11.2019 zaslat všem email s podklady ohledně monitoringu komunitního plánu. Do
příštího setkání sepsat dodatek ohledně vstupu organizace SAGAPO a výstupu SRNM
z KP.

Dne 30.10.2019 zapsala Bc. Kateřina Kubelková

