K projednání do zastupitelstva města konaného dne 19. 02. 2014
Předkládá: Řídící skupina Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Albrechticka
Vlastní důvodová zpráva:

Z jednání rady města Města Albrechtic ze dne 30. 12. 2013 vzešla následující usnesení:
43/13/932
Rada města doporučila
Zastupitelstvu města aktualizovat 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka pro rok 2012-2016 tak, aby se
Dům dobré vůle, Žáry č.p. 3, 793 95
Město Albrechtice, stal součástí komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka
43/13/931
Rada města vyjádřila
podporu zařízení Domu dobré vůle, Žáry č. p. 3, 793 95 Město Albrechtice a službám v něm poskytovaným tím, že město
Město Albrechtice poskytne příspěvek
ve výši 5.000 Kč na rok na 2014 z rozpočtu města, v případě nárůstu umístění našich občanů bude dále jednat.

Vzhledem k tomu, že se usnesení týkají procesu komunitního plánování sociálních služeb
Albrechticka, zařadila řídící skupina toto téma na své jednání. Vzhledem k tomu, že komunitní
plánování se realizuje společně s dalšími osmi obcemi a je nezbytné, aby každá změna v komunitním
plánu byla schválena všemi zastupitelstvy, proto bylo nutné projednat problematiku i se
samosprávami všech zainteresovaných obcí. Tento způsob plánování rozvoje sociálních služeb získal
mandát na základě usnesení 08/14/409 zastupitelstva města a je podložen smlouvami o partnerství
a vzájemné spolupráci se všemi obcemi Albrechticka.
V současné době probíhá příprava aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka. Proto pracovní skupina č. 1 uskutečnila analýzu potřeb občanů Albrechticka formou
dotazníkového šetření. Osloveni byli starostové obcí Albrechticka, lékaři a občané. Analýzou potřeb
se mimo jiné zjišťovala potřebnost domova se zvláštním režimem na území Albrechticka. Z výsledků
analýzy potřeb bylo zjištěno, že 5 osob by mohlo do budoucna být potenciálními uživateli služby
domov se zvláštním režimem.
Dne 05. 02. 2014 proběhlo jednání starostů obcí Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň,
Petrovice, Třemešná a Vysoká se členy řídící skupiny. Na daném jednání byli starostové mj.
seznámeni s výsledky výše uvedené analýzy potřeb a také s usnesením rady města 43/13/932 viz
výše. Starostům spolupracujících obcí byla předána informace o průběhu jednání na radě města
za účasti zástupce Manemi, o.p.s. (o. p. s. zřizující Dům dobré vůle), který požadoval zařazení
do aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka (dále jen SPRSS
Albrechticka) tak, aby mohli čerpat finanční prostředky z rozpočtu státu. Protože se jedná o zařízení
s nadregionální působností (služby zařízení využívají převážně uživatelé původem z jiných krajů České
republiky), bylo z naší strany dáno doporučení, ať požádají o zařazení do Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Z diskuse se starosty vyplynulo několik důležitých skutečností:
-

potvrzení důležitosti každé z obcí v roli zadavatele v procesu KP a efektivity tohoto procesu

-

důležitosti objektivně zjištěných potřeb občanů na území Albrechticka

-

každá změna KP vychází z aktualizovaných potřeb občanů Albrechticka

-

důsledkem každé změny v SPRSS Albrechticka bude změna v rozpočtu jednotlivých obcí

Dále byla diskutována péče o občany tak, aby zůstali součástí komunity, a skutečnost, že je jim tato
možnost zprostředkována i za pomoci terénních sociálních služeb, které jsou řešeny v aktuálním
SPRSS Albrechticka. Dále byla řešena problematika seniorů, kteří potřebují vysokou míru podpory,
nicméně nikoli druhem služby domova se zvláštním režimem, který se zaměřuje na jinou cílovou
skupinu – osoby s duševním onemocněním. Zřízení služby domova pro seniory je řešeno v současné
době spoluprací s Charitou Krnov, která splnila podmínky poptávkového řízení.
Starostové se vyjádřili, že nedoporučí svým zastupitelstvům zařazení Manemi, o. p. s.
do aktualizovaného SRPSS Albrechticka. Pokud se objeví potřeba této sociální služby, vzešlo
doporučení, aby se tato potřeba řešila tzv. individuální podporou každého občana příslušné obce,
který danou službu využije, stejně jako je tomu u jiných druhů sociálních služeb, které nejsou
zařazeny do SPRSS Albrechticka.
Upozornění na jeden z možných důsledků schválení doporučení rady města:
Aktualizace SPRSS, jehož aktivity nejsou podloženy potřebami občanů, a zároveň aniž by byl schválen
zastupitelstvy všech obcí, může mít vliv na nenaplnění výstupů projektu s možným důsledkem
povinnosti vrácení přidělených financí v rámci projektu ,,Implementace a evaluace SPRSS
Albrechticka“ financovaného z EU.
Řídící skupina bere na vědomí, že rada města podpořila Manemi, o. p. s. částkou 5.000 Kč, s ohledem
na to, že se jedná o samosprávné rozhodnutí rady Města Albrechtice mimo rámec procesu
komunitního plánování Albrechticka.
Na základě výše uvedeného Řídící skupina doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém původním
rozhodnutí plánovat sociální služby metodou komunitního plánování a přijmout usnesení v tomto
znění:
Zastupitelstvo města neschvaluje doporučení rady města č. 43/13/932

V Městě Albrechticích: 12. 2. 2014

Na vědomí obcím Albrechticka

