Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 25/2012
Datum:

30. 03. 2012, 08.00 hod.

Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

Ing. Hana Rousová, Ing. Jitka Hanusová, Zuzana Hazan, Lucie Zavadilová,
Veronika Papajová, Věra Zahradníková, Helena Žilová, Marie Peroutková,
Ing. Rostislav Kocián, Helena Blažková, Jarmila Helienková

Omluveni:

Mgr. Marta Kuzníková, Lenka Galušková, Mgr. Katrin Surovková,
Bc. Svatava Olejková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
V prvním bodě programu byly projednány změny v členství pracovní skupiny. Činnost
v pracovní skupině z obce Liptaň ukončila paní Martina Kociánová, Hana Munclingerová
Dis. ze společnosti Elim Opava o.s. Paní Marie Peroutková z Janova se již nebude účastnit
jednání pracovních skupin, ale i přesto zůstává neaktivním členem pracovní skupiny
a budou jí nadále zasílány veškeré informace o komunitním plánování. Novým členem
za Slezskou Diakonii se stala Veronika Papajová, která bude docházet na pracovní skupinu
místo Jany Pašasové. Byla všemi členy přijata. Úkolem je oslovit obec Liptaň a město Janov,
aby určili nové zástupce za svou obec, kteří budou na jednání pracovní skupiny docházet.
Vzešla potřeba oslovit členy, kteří nedochází na PS pravidelně, zda chtějí i nadále ve členství
pokračovat. Od vedoucí PS vzešel podnět pro řídící skupinu, která by měla projednat postupy
a způsoby vzniku a zániku členství v PS.
Ing. Rousová informovala členy o průběhu schvalování 1. Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Albrechticka a Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka do roku 2016, které již
byly všemi zastupitelstvy spolupracujících obcí schváleny.

Plán zašleme do 10. 04. 2012 k tisku a bude vytištěn prostřednictvím Individuálního projektu
kraje do konce června 2012. Koordinátorka zajistí jeho umístění na webové stránky města,
kde bude probíhat pravidelná aktualizace. Momentálně je v tisku i mapa sociálních služeb.
Členům pracovní skupiny byl rozdán Katalog poskytovatelů sociálních služeb Albrechticka,
který je v elektronické podobě umístěn na webových stránkách Města Město Albrechtice.
V případě změn bude průběžně aktualizován. Dále paní Rousová informovala o návazném
projektu z OP LZZ, který bude realizován od 01. 06. 2012 pod názvem Implementace
a evaluace SPRSS Albrechticka a o aktuální situaci sociálních dávek převedených na Úřad
práce ČR.
Na pracovní skupině vzešel úkol oslovit poskytovatele sociálních služeb, aby veškeré změny
hlásili koordinátorce nebo paní Rousové. Ty budou dále přeneseny členům na daných
pracovních skupinách.
Koordinátorka rozešle členům na příští PS pozvánku i s plánem práce na rok 2012, jehož
obsahem jsou cíle stanovené na rok 2012 podle SPRSS Albrechticka. Plán práce bude umístěn
pro veřejnost i na webové stránky Města Město Albrechtice, aby bylo občanům zřejmé,
na jakém úkolu se momentálně v rámci komunitního plánování pracuje a v jaké fázi se
nachází.
Od paní Heleny Blažkové a veřejnosti vzešla na jednání pracovní skupiny připomínka, aby
informace, které jsou umístěny na kabelové televizi byly zároveň zveřejňovány i na webových
stránkách města. Odůvodněním je, že spousta občanů kabelovou televizi již nevyužívá
a nemají tak k těmto informacím přístup. Tuto informaci nutno předat k projednání panu
starostovi města!
Posledním bodem byly informace podané vedoucí PS paní Hazan týkající se financování
sociálních služeb Slezské diakonie, které vyšel projekt z MPSV odbor rodina na provoz heren.
Slezskou diakonií byly podány i další 2 projekty vyhlášené MSK a to na posílení rodičovských
kompetencí a multidisciplinární spolupráci formou kulatých stolů. Chybí finance na provoz
socioterapeutických dílen, azylových domů. Tím dochází k omezení těchto služeb či jejich
úplnému zrušení.
Informace z obcí:
V obci Liptani se v sobotu 31. 03. 2012 od 15.00 hodin uskuteční Velikonoční jarmark, v obci
Holčovice proběhne Velikonoční jarmark pořádaný ZŠ Holčovice v úterý 03. 04. 2012.

Termín příští pracovní skupiny: 27. 04. 2012, 10.00 hod.
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

