Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 34/2013
Datum a čas: 10. 05. 2013 v 8.00 hod.
Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

Zuzana Hazan, Ing. Hana Rousová, Ing. Jitka Hanusová, Veronika Papajová,
Jarmila Helienková, Martina Kociánová, Miroslava Čechová, Ing. Rostislav
Kocián, Olga Havlová, Marie Peroutková, Andrea Polišenská, Mgr. Marta
Kuzníková, Milan Boháč

Omluveni:

Věra

Zahradníková,

Mgr.

Katrin

Surovková,

Helena

Žilová,

Lucie

Zavadilová, Bc. Svatava Olejková
Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po uvítání vedoucí pracovní skupiny si členové sdělili novinky z jednotlivých obcí a byl
představen host na PS, pan Boháč Milan, který je na praxi ve Slezské diakonii.
Pracovnice Slezské diakonie pí Papajová Veronika a Polišenská Andrea informovali
o jednáních se starosty jednotlivých obcí a s řediteli škol o přípravě nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež. Měly by vzniknout 4 klubovny, a to v obcích, ve kterých je základní škola
a ve všech obcích Albrechticka bude probíhat tato sociální služba v terénní formě. Počátek
provozu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je plánován od září 2013.
Paní Helienková informovala o vystavěných bytem z dotace MMR, jedná se o 8 bytů,
vlastníkem je soukromý subjekt, který navázal s obcí spolupráci při obsazování bytů.
Komunikace zatím není na dobré úrovni, podle prvních informací se bude jednat o dražší
byty, výše nájmu se má pohybovat kolem 50,-Kč/m2 (výše nájmu v obecních bytech činí 14,Kč/m2). Dále paní Helienková informovala o vzniku tržního řádu v jejich obci, kde je omezen
podomní prodej.

Paní Rousová předala informace o bytech v Liptani, které z dotace MMR opravila
římskokatolická církev. Jedná se o 6 bytů. Byty jsou určeny pro matky s dětmi a pro sociálně
slabé seniory. V budově se čeká na připojení elektřiny, která by měla být připojena
v nejbližších dnech a pak budou byty ve spolupráci s obcí přiděleny zájemcům.
Dále předala informaci o podomním prodeji v Městě Albrechticích. POLICIE ČR v posledním
roce evidovala jedno podání na podomní prodejce. Ale je všeobecně známo, že dochází
k problémům hlavně u seniorů, kteří si toho, že se jim něco ztratilo, všimnou se zpožděním
a protože mají ostych se přiznat, že byli neopatrní, nikde to nehlásí. V poslední době se množí
podvody s dodavateli elektřiny, je velice obtížné neuvážené podepsání nevýhodné smlouvy
zvrátit.
Paní Hazan představila metodu, jak postupovat při vytváření metodiky zapojování veřejnosti
Je třeba si stanovit, kdo je zainteresovaná veřejnost a vypsat si podskupiny, se kterými
chceme pracovat. Dále je třeba si upřesnit, co která skupina může sdělit = jaké otázky klást
jednotlivé cílové skupině (na co se ptát). Další je třeba si stanovit, jakou formou se budeme
jednotlivé cílové skupiny ptát a důležité je si stanovit kdo to udělá a kdo to zpracuje. Na příští
PS se této metodě bude věnovat konkrétně.

Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Ing. Hana Rousová
Schválila: Ing. Jitka Hanusová

