
Informace o projektu „Plánujeme sociální služby“

Od 1. 6. 2010 Město Město Albrechtice čerpá dotaci z MPSV, z Operačního progra
mu Lidské zdroje  a zaměstnanost a to na projekt s názvem ,, Plánujeme sociální služ
by “ ve výši 1 624 860,-Kč. Díky tomuto projektu bylo od 1. 6. 2010 zřízeno nové 
pracovní místo na pozici „Koordinátor střednědobého plánu rozvoje sociálních slu
žeb.“

Všeobecným cílem projektu je podporovat sociální začleňování a předcházení soci
álního  vyloučení  osob,  jež  jsou  sociálně  znevýhodněné  a  posilovat  sociální 
soudržnost regionu Albrechticka. Specifickým cílem je zpracovat 1. verzi dokumentu 
"Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka.
Realizace projektu se nezaměří jen na území města Město Albrechtice, ale i na obce, 
pro které je město Město Albrechtice pověřenou obcí. Jedná se o obce Janov, Jindři
chov, Třemešná, Holčovice, Heřmanovice, Vysoká, Liptaň a Petrovice.

Předpokládané datum ukončení  realizace projektu je 31.  5.  2012. (více viz  odkaz 
Projekt.)

                                                             ***                                                    17. 6. 2010

Společnost HELP-IN rozšířila dodavatele stravy, čímž došlo k větší nabídce druhů 
jídel  pro občany využívající pečovatelskou službu – rozvážka obědů. Pokud máte 
zájem o  tuto  službu,  můžete  kontaktovat  vedoucí  pečovatelské  služby  HELP-IN, 
paní Dagmar Motyčkovou, tel. č. 554 725 414, 733 535 582.

Práce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) pokračuje, 
proběhlo dotazníkové šetření mezi dětmi základních škol a OU,SOU, SŠ. Výsledky 
dotazníkového šetření  budou předány jednotlivým školám k dalšímu využití,  jsou 
podkladem pro tvorbu SPRSS. 

Další dotazníkové šetření proběhlo mezi seniory, tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na dotazníkových šetřeních podíleli. 

Byli jsme úspěšní při získání dotace z MPSV,  z Operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost  a  to  na  projekt  s  názvem  ,,Plánujeme  sociální  služby“  ve  výši 
1 624 860,-Kč. Dotaci čerpáme od 1. 6. 2010.

Dne 5. června 2010 se uskutečnil za velmi příznivého počasí na náměstí  v Městě 
Albrechticích Den dětí a Den sociálních služeb. Celé odpoledne probíhala prezentace 



poskytovatelů  sociálních  služeb,  kteří  široké  veřejnosti  předávali  informace 
o  sociálních  službách.  Pro  zájemce  SZZ  Krnov  –  nemocnice  Město  Albrechtice 
připravila  možnost  preventivní  kontroly  tlaku,  měření  cukru  a  hladiny  alkoholu. 
Diváci mohli shlédnout vystoupení dětí zdejší mateřské školy, žáků základní školy 
i  dětí  ze  základní  umělecké  školy.  Pro  děti  byly  připraveny  různé  atrakce  jako 
kolotoče, skákací hrad, ale i spousta soutěží, za které byly odměňováni sladkostmi. 
Dále si  mohly vyzkoušet  střelbu ze vzduchové pistole a hod granátem. Pozornost 
návštěvníků  si  získala  ukázka  hasičské  techniky  a  Policie  ČR,  která  předvedla 
prezentaci techniky a prevenční činnosti. Večerní zábavou provázela kapela „Legendy 
se vrací“ a dále krnovská hudební skupina M*A*S*H a DJ´ s Kiss Morava.  Tímto 
děkujeme všem sponzorům, zúčastněným a těšíme se na další ročník.

                                                                  ***                                                 8. 6. 2010

Zřízení nové sociální služ  by  

Od 1. 3. 2010 bude na území Albrechticka zřízena nová sociální služba, kde jsou 
cílovou skupinou  ,,Rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Jedná se 
o projekt ,,Rodina rodině aneb nejsme na to sami“, poskytovatelem služby je  Slezská 
diakonie-Sociální asistence Krnov, Rýmařov.
Cílem  nové  sociální  služby  je  aktivizace  rodin  s  dětmi,  které  žijí  v  sociálně 
znevýhodněném prostředí a jejich integrace do společnosti.

Dílčí cíle projektu:
1. zlepšení rodičovských kompetencí
2. posílení soudržnosti rodiny
3. „spolupracující - podporu rozdávající rodiny“
4. společné aktivní trávení volného času
5. prevence sociálního vyloučení rodin
6. posílení role otce
7. rozvoj sociální komunikace

Aktivity projektu:
1. Klub rodičů a dětí
2. Tvůrčí dílny
3. Bazárek
4. Poradna
5. Rodinné zájezdy
6. Služby krátkodobého hlídání dětí, poskytující možnost účastnit se rodičům           

na aktivitách projektu
7. Besedy, přednášky, osvětové akce



Slezská diakonie zajíždí a poskytuje tuto službu v obci Holčovice od měsíce května, 
každou středu od 8:00 do 16:00 hodin a to v prostorech tělocvičny. 

Zatím se nám nepodařilo v Městě Albrechticích najít vhodné prostory pro tuto službu. 
Pokud byste věděli o volné místnosti k využívání, uvítáme vaše nápady a budeme 
rádi,  když  se  obrátíte  na  Městský  úřad  Město  Albrechtice,  ing.  Hanu  Rousovou 
na níže uvedený kontakt.

Pokud máte zájem o tuto službu můžete  se  obrátit  na Slezskou diakonii,  sociální 
asistenci,  paní  Hanu Munclingerovou, tel.  č.  736 758 972, nebo na Městský úřad 
Město  Albrechtice,  sociální  odbor,  ing.  Hanu  Rousovou,  tel.  554 637  363, 
777 781 198.

                                                                 ***                                               25. 2. 2010




