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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 21. 2. 2018 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni : Bc. Jiřina Kubáňová, Dominika Babáková, Mgr. Dana Balážová, Mgr. Martina Severová, nprap. Irena 

Šimková, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Daniela Vondrová 

 

Omluveni : Mgr. Monika Raszková, Anna Majerechová, Mgr. Olina Koutná                

 

Program: 

 

1. Seznámení s novými členy, představení komunitního plánování a práce ve skupině 

 

Jiřina Kubáňová přivítala přítomné členy pracovní skupiny a představila jim dokumenty komunitního plánování: 

Komunitní plán sociálních služeb na období 2016-2020, ze kterého vychází Akční plán sociálních služeb na daný rok 

a poté jeho vyhodnocení. V současné době jsou dokumenty Vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 a Akční plán 

na rok 2018 ve fázi připomínkování a doplňování. Proto Vám tyto dokumenty budou zaslány k prostudování.  

Zmínila důležitou úlohu členů skupiny a tou je především sběr informací, poznatků a návrhů k cílové skupině děti 

a mládež, absenci služby v regionu, či dalších možností spolupráce v rovině rodiče-škola-pedagogičtí poradci-

zástupci SPOD, PČR, MP apod. 

Termín : do 10.3.2018 zaslat D. Vondrové připomínky a doplnění k těmto dokumentům 

 

2. Pracovní skupina – návrhy na oslovení nových členů 

 

Velmi důležité je rovněž navázání spolupráce s lékaři, návrh – oslovit p. MUDr. Batelkovou ke spolupráci ve skupině. 

Dále by bylo přínosné začlenit do skupiny aktivního zástupce rodičů a dále zástupce odboru školství, kultury a 

sportu (např. RNDr. Forgáčovou). 

Dominika Babáková osloví členy, kteří se schůzky nezúčastnily. 

Přínosné by bylo propojení PČR (MP), psychologů, lékařů. 
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3. Diskuse 

 

P. Kubáňová – zmínila problém s diagnostikou onemocnění PAS (poruchy autistického spektra), jsou dlouhé čekací 

lhůty (nejbližší poradna je v Semilech a Turnově), probíhají jednání o zřízení poradny v České Lípě. 

P. Šimková - ve školách probíhají pravidelné přednášky MAJÁK pro žáky 6.-9. tříd. Problémy s šikanou se vyskytují 

již i na základních školách – přednášky zábavnou formou uspořádat i pro děti 1.stupně. 

P. Prokešová -  zástupci pedagogické poradny budou nabízet ve školách preventivní programy (šikana, problémy se 

zvládáním učiva, hyperaktivita dětí apod). 

P. Balážová – dostat se do škol a informovat učitele i žáky o možnostech pomoci. 

 

Na další schůzku byl doporučen termín na začátek června.  

 

  

 

 

 

V Novém Boru dne 21.2.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 
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