Zápis řídící skupiny č. 26/2013
Datum a čas: 11. 10. 2013 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Lucie Zavadilová, Ing. Hana Rousová, Jarmila
Helienková, Zuzana Hazan, Ondřej Vella, Mgr. Miroslava Fofová

Hosté:

PhDr. Beáta Bakošová
metodičky - Mgr. Šárka Hlisnikovská, Mgr. Kateřina Krčmářová

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová

Jednání zahájila Ing. Hana Rousová
Paní PhDr. Beáta Bakošová ze společnosti Manemi, o.p.s. byla na svou žádost přizvaná
na jednání ŘS. Sdělila členům důvod své účasti na jednání. Požádala o morální podporu
jejich sociální služby v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
a tím i zahrnutí do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka. Dále
představila společnost Manemi, o.p.s., podrobně popsala provoz služby, personální zajištění
a odpovídala na dotazy ze strany členů řídící skupiny. Řídící skupina navrhla zrealizovat
návštěvu v tomto zařízení, která je stanovená na 21. 10. 2013, 08.00 hodin.
Za účasti metodiček pak proběhla diskuze o podpoře Manemi, o.p.s. v rámci SPRSS
Albrechticka, ze které vzešly níže uvedené úkoly:
Mgr. Miroslava Fofová – zjistit potřebnost soc. služby za Harmonii, p.o. (počet potenciálních
uživatelů)
koordinátorka – oslovit paní PhDr. Bakošovou a zjistit potřebné informace (zmapování
potřebnosti služby - aktuální počet uživatelů v zařízení za jednotlivé obce Albrechticka, zda si
sami vyhledávají potenciální uživatelé pro soc. službu, jak dále pracují s přijatými žádostmi)
Ing. Hana Rousová – zjistit potenciální poptávku po sociální službě u praktických lékařů

Byla projednána forma aktualizace 1. SPRSS Albrechticka. Jelikož se nejedná o tvorbu
nového plánu, aktualizace bude zpracována formou dodatku.
Dále členové probrali tvorbu metodiky zapojování veřejnosti. Metodičkám byly ukázány
doposud zpracované materiály – SWOT analýza současného stavu zapojování veřejnosti
a rozpracování na jednotlivé cílové skupiny.
Na základě potřeby jednotlivých obcí je v 1. SPRSS Albrechticka naplánováno opatření
rozšíření časové a místní dostupnosti pečovatelské služby. Pro nezájem obcí nebylo toto
opatření naplněno. Prostřednictvím dotazníku bude zjišťována potřebnost této sociální služby.
Úkoly:
členové pracovních skupin – tvorba otázek do dotazníku pro obce – poskytovatelé, v rámci
aktualizace 1. SPRSS Albrechticka.
Termín příští řídící skupiny: 21. 10. 2013
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

