
Práce  na  tvorbě  střednědobého  plánu  sociálních  služeb  pokračuje.  Proběhly 
6.  schůzky  pracovních  skupin.  Pracovní  skupina  pro  děti,  mládež,  etnické 
skupiny,  osoby bez přístřeší,  osoby v nouzi a jiné osoby se sešla ve Slezské 
diakonii, sociální asistence Krnov, kde jsme se seznámili s jejich prací a pomocí 
rodinám.  Pracovní  skupina  se   soustřeďuje  na  volnočasové  aktivity  dětí,  je 
připravován  dotazník  pro  děti  a  mládež.  Slezská  diakonie   podala  projekt 
na rozšíření služby sociální asistence    pro rodiny a děti na území Albrechticka, 
kde by byly poskytovány služby rodinné asistence. 

Pracovní  skupina  pro  seniory,  zdravotně  postižené  občany  a  osoby  pečující 
o osobu blízkou vypracovává SWOT analýzy, výstupy analýz jsou podkladem 
pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb. Dále se připravuje dotazník 
pro seniory.  

Poslední schůzky pracovních skupin se konaly v komunitním centru Základní 
školy Město Albrechtice. 

Zástupci sociálních služeb prezentovali své služby na Adventním setkání dne 4. 
12. 2009 na náměstí  ve Městě Albrechticích.  Připravili  si  výrobky s vánoční 
tématikou a svou přítomností přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

                                                         ***                                              15. 12. 2009

Střednědobý plán sociálních služeb

Máme za sebou první prezentaci na veřejnosti, dne 13. 6. 2009 proběhl v parku 
B.  Smetany  Dětský  den  a  Den sociálních  služeb.  Den sociálních  služeb  byl 
spojen  s  prezentací  poskytovatelů  sociálních  služeb,  kteří  působí  na  území 
Albrechticka. Harmonie, p.o., Krajánek, p.o., Naděje, p.o., Slezská diakonie, Rút 
Krnov mimo své prezentace prodávali výrobky svých klientů.  HELP-IN, o.p.s. 
měl  připravenu  ukázku  kompenzačních  pomůcek,  které  lze  zapůjčit 
prostřednictvím  krátkodobého  pronájmu,  dále  prezentovali  pečovatelskou 
službu. Slezská diakonie, sociální asistence, připravila pro děti dotazník týkající 
se  volnočasových  aktivit,  každý malý  návštěvník  obdržel  dáreček.  Občanské 
sdružení Sebastian, které se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí v Třemešné, 
připravilo pro děti  zdobení  perníků,  které  se  dětem velice líbilo.   Dále  svou 
činnost představilo Město Krnov a  Město Město Albrechtice, které prezentovaly 
komunitní plánování sociálních služeb na svém území, SZZ Krnov, nemocnice 
Město  Albrechtice  provádělo  za  velkého  zájmu  veřejnosti  měření  tlaku 
a měření hladiny cukru v krvi. Svoji činnost prezentovala všeobecná zdravotní 
pojišťovna,  která  nabízela  vitamíny  a  minerální  látky  a  předávala  informace 



o své činnosti  a svých příspěvcích pojištěncům. Každý z účastníků měl možnost 
se blíže seznámit se službami poskytovanými na území Albrechticka,  všichni 
poskytovatelé předávali své zkušenosti a přispěli radou při řešení konkrétních 
případů.
 
Podle ohlasů z řad občanů Města Albrechtic i okolních obcí lze říci, že se celá 
akce zdařila, služby byly přiblíženy a prezentovány široké veřejnosti, což bylo 
hlavním smyslem celé akce. Poděkování patří všem, kteří přispěli svojí pomocí 
ke zdárnému průběhu Dne sociálních služeb.

                                                            ***                                             26. 6. 2009

Dne 13. 6.  2009 se ve 14,00 hodin bude konat  v parku B. Smetany v Městě 
Albrechticích  Dětský  den  a  den  sociálních  služeb.  Své  služby  poskytované 
na území Albrechticka budou prezentovat: Krajánek, př. org., Slezská diakonie, 
Naděje, př. org., Help-in, o. p. s., Harmonie, př. org., Sebastian, obč. sdr., SZZ 
Krnov-nemocnice  Město  Albrechtice,  MěÚ  Město  Albrechtice,  MěÚ  Krnov, 
Policie ČR, Myslivci a Lesy ČR. Pro děti  budou připraveny soutěže, ukázky 
pletení košíků,  zdobení perníků,  zdarma kofola,  ledňáček a skákací  hrad,  dle 
možností  i  další  malé  drobnosti.  Pro  dospělé  měření  tlaku  a  cukru  v krvi, 
možnost seznámení se se službami působícími na našem území.  Pro dospělé 
návštěvníky se bude podávat zdarma 1dcl vína z lechovických sklepů. Celým 
odpolednem   i  večerní  diskotékou  bude  provázet  moderátor  a  DJ‘  s Kiss 
Morava.

Ing. Hana Rousová

                        ***                                           29.5.2009

 

Střednědobý plán sociálních služeb – komunitní  



plánování

S obcemi  spadajícími  do  správního  obvodu  Města   Město  Albrechtic  byly 
uzavřeny smlouvy o partnerství  a vzájemné spolupráci za účelem zpracování 
střednědobého plánu sociálních služeb (dále SPSS). Došlo k zapojení i Města 
Janova,  kde  byla  zastupitelstvem města  schválena  podpora  pro  tvorbu SPSS 
a uzavřena smlouva o partnerství. 

Na  základě  vyplněných  dotazníků  a  seznámením  se  s problematikou  oblasti 
Albrechticka,  byly  vytvořeny  dvě  pracovní  skupiny  pro  tvorbu  SPSS. 
1.  pracovní  skupina  pracuje  pod  názvem:  pro  seniory,  osoby  se  zdravotním 
postižením a osoby pečující o osobu blízkou. 2. pracovní skupina pod názvem: 
pro děti, mládež a mladé dospělé, etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby 
v nouzi  a  jiné.  Dne  5.  3.  2009  proběhly  schůzky  těchto  pracovních  skupin, 
na  kterých  došlo  k vymezení  cílové  skupiny,  seznámení  se  s formami 
poskytovaných služeb pro danou cílovou skupinu, byly zmapovány problémy 
daných skupin a byly stanoveny úkoly pro další schůzky, které by se měly konat 
za 6-8 týdnů.  

 10. 3. 2009


