KOMISE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Dne 28. listopadu 2016 se na MěÚ Vlašim uskutečnilo jednání komise pro
sociálně-právní ochranu dětí zřízené starostou Města Vlašim dle § 38 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Na jednání komise byla přizvána Mgr. Rajmanová, která pracuje jako lokální síťař
MPSV pro spádovou oblast. Představila celorepublikový projekt „Systémová
podpora nástrojů SPOD“, do kterého se v České republice zapojilo 119 obcí
s rozšířenou působností a 11 krajů, jeho doba trvání jsou 3 roky. Hlavní důraz je
kladen na terénní služby pro rodiny s dětmi a jejich rozšíření. V současné době
síťařka uskutečňuje konzultace se školskými zařízeními v regionu, pak budou
následovat konzultace na obcích. Dříve již uskutečnila sběr informací na MěÚ
Vlašim. Dne 15. prosince 2016 se uskuteční setkání starostů regionu, kde bude
projekt představen a rozdány dotazníky.
Předsedkyně komise hovořila o konkrétních službách pro rodiny s dětmi v našem
regionu a o spolupráci obcí v regionu s OSPOD, o bytové a sociální politice obcí
včetně Vlašimi, o dobrovolnictví v rámci sociálně-aktivizační služby v Domově
seniorů Vlašim a ve Farní charitě Vlašim v rámci péče o seniory. Sdělila, že
v rodinné péči v našem městě dobrovolnictví není. Hovořila o potřebách OSPOD
Vlašim – chybí středisko výchovné péče, služby sanace rodiny, dětský psycholog
a dětský psychiatr, adiktologická ambulance pro děti, nízkoprahové zařízení pro
děti, rodinná poradna apod. Informovala členky komise o zásadních zákonných
změnách v předškolním a školním vzdělávání od září 2017.
Tajemnice komise sdělila členkám komise statistické údaje vyplývající z práce
OSPOD OSZ Vlašim.
Členky komise diskutovaly o projednávaných problematikách. V rámci diskuse
vzešly potřeby služeb pro rodiny s dětmi v regionu - střediska výchovné péče,
dětského psychologa a dětského psychiatra, adiktologické ambulance pro děti,
nízkoprahového zařízení pro děti, rodinné poradny, apod.

Dne 20. března 2017 se na MěÚ Vlašim uskutečnilo jednání komise pro sociálněprávní ochranu dětí.
Jednání komise se zúčastnila Mgr. Rajmanová, lokální síťařka, která představila
svoji aktuální činnost a zpracovávaná zjištění pro MPSV (spolupráce s PMS,
potřeby regionu včetně chybějících sociálních služeb a odborníků, témata
strategií apod.).
Předsedkyně komise představila přítomným členkám zpracovaný
a Zastupitelstvem města schválený Plán prevence kriminality Města Vlašimi na
roky 2017–2019, dále seznámila s Programem prevence kriminality města
Vlašimi na rok 2017.
Tajemnice komise informovala o statistických údajích práce OSPOD OSZ Vlašim
za rok 2016.
Členky komise diskutovaly o projednávaných problematikách. Domluvily se, že
podzimní setkání komise se uskuteční ve Středisku Diakonie ČCE (Azylový dům
pro matky, otce a rodiny s dětmi) na adrese Vlašim, Benešovská 507.

Dne 16. října 2017 se mělo uskutečnit jednání komise pro sociálně-právní
ochranu dětí. Na programu jednání komise bylo setkání s pracovníky a obyvateli
a dále prohlídka Střediska Diakonie ČCE ve Vlašimi, které je poskytovatelem
sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Z důvodu karantény muselo být jednání
komise odvoláno, uskuteční se v tomto zařízení v náhradním termínu.

