Zápis řídící skupiny č. 32/2014
Datum a čas: 07. 08. 2014 v 12.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Lucie Zavadilová, Ondřej Vella, Jarmila Helienková, Bc. Jiří Boháček

Hosté:

Bc. Monika Dudová, Bc. Markéta Jochimová

Omluveni:

Mgr. Miroslava Fofová, Ing. Jitka Hanusová, Zuzana Hazan, Mgr. Jana
Hančilová

Jednání zahájila koordinátorka SPRSS Lucie Zavadilová
Po úvodním přivítání koordinátorka předala slovo ředitelce Charity Krnov paní Monice
Dudové, která odpověděla na otázky, které vzešly ze strany členů řídící skupiny. Zařízení
„Dům dobré vůle Žáry“ bylo předáno poskytovateli soc. služeb Charitě Krnov, která získala
na sociální službu domov se zvláštním režimem registraci od 06. 08. 2014. Protože se
podařilo na tuto službu zajistit finanční zdroje, i nadále bude služba registrovaná
a poskytovaná jako domov se zvláštním režimem. Kapacitu služby chtějí zachovat, zvažují
o zřízení odlehčovací služby s kapacitou 6 lůžek. Podařilo se jim získat podporu města
Krnova, které bude službu v případě umístění občanů Krnova do zařízení finančně
podporovat. V případě navýšení počtu uživatelů a zájemců o službu domova se zvláštním
režimem z Albrechticka, budou požadovat i po městě Město Albrechtice a ostatních obcích,
které jsou do procesu SPRSS zapojeni finanční podporu a přednostně do zařízení umístí
občany Albrechticka. Paní Dudová se dále zeptala, jestli je možnost, že bude služba domova
se zvláštním režimem zařazena do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka. V současné době platí Aktualizace 1. střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Albrechticka na období 2014 – 2016, která byla schválena všemi zastupitelstvy
spolupracujících obcí. V průběhu roku 2015 se budou připravovat podklady pro tvorbu
nového střednědobého plánu, které budou zahrnovat i dotazníková šetření u veřejnosti
ke zjištění potřebnosti sociálních služeb, i služby domova se zvláštním režimem. V případě, že
dotazníkové šetření ukáže potřebnost této soc. služby a zájem ze strany občanů Albrechticka,
může být sociální služba domov se zvláštním režimem zařízení „Domu dobré vůle Žáry“
v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka podpořena a tím
zařazena do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na další období,
který bude platný od roku 2017.

Koordinátorka paní Dudovou dále oslovila k zaslání podkladů za Charitu Krnov a „Dům
dobré vůle Žáry“ potřebných k aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Albrechticka a k zaslání podkladů, které budou umístěny na webové stránky města.
Na zastupitelstvo města Město Albrechtice, které se bude konat 17. 09. 2014 bude předložen
návrh k navýšení grantů v sociální oblasti a to formou mimořádných grantů.
Termín příští řídící skupiny: předběžně konec září 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválil: Bc. Jiří Boháček

