Komunitní centrum Nýrsko
Zápis ze setkání s místními partnery
Nýrsko 26. 2. 2020
Přítomni byli zástupci a zastupitelé Nýrska a soc. odboru města Nýrska, městyse Dešenice a
obce Chudenín, Základní školy Nýrsko, Školní ulice, a ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul.,
MAS Ekoregion Úhlava, TJ Nýrsko, Point 14, Člověk v tísni (podrobněji viz prezenční
listina).
Na úvod setkání proběhlo představení činnosti komunitního centra pro Nýrsko a okolní obce a
výhled rozvoje jeho činnosti (možnosti využití nového objektu v Nýrsku vč. úprav okolního
veřejného prostranství). Činnost probíhají v rámci projektu Komunitní centrum Nýrsko,
podpořeného prostřednictvím MAS Ekoregion Úhlava z prostředků OP Zaměstnanost a
podílejí se na něm pracovníci komunitního centra Petr Vaňkát, Žaneta Vilášková, Alžběta
Nováková a Bohumil Novák.
Dalším bodem programu byly informace o činnosti organizace Poin 14, z.ú. ve městě Nýrsku
(dlouhodobá spolupráce v oblasti protidrogové prevence – podrobněji viz přiložená
prezentace) a programy primární prevence – kyberšikana, virtuální závislosti.
Díky stávající i plánované činnosti komunitního centra je možné v regionu realizovat
výukový program organizace Point 14 zaměřený na problematiku virtuálních závislostí
(nejedná se o běžnou přednášku, ale o program, který zapojuje žáky a pomáhá identifikovat
ty, kteří jsou již na virtuálních médiích závislí, nebo závislostí bezprostředně ohrožení). Na
program je vhodné navázat další prací s identifikovanými žáky i jejich rodiči. Podrobnější
informace jsou k dispozici na http://www.point14.cz/ , popř. je možné kontaktovat vedoucí
Primární prevence Mgr. Denisu Holou (hola@point14.cz).
Během setkání dále proběhla diskuze týkající se výrazného snížení počtu kontaktů
s představiteli cílových skupin terénních pracovníků organizace Point14,z.ú. ve městě
Nýrsku. V počátečních měsících roku 2020 však počet kontaktů opět vzrostl, a i s ohledem na
potřebu zachování dané služby ve městě jako nástroje prevence eskalace problémů se
závislostmi na nelegálních látkách v Nýrsku, se účastníci setkání přikláněli k prospěšnosti
zachování dané služby ve městě.

Zapsal: Petr Vaňkát, komunitní centrum Nýrsko
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