Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 36/2013
Datum a čas: 20. 08. 2013 v 10.00 hod.
Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

Zuzana Hazan, Ing. Hana Rousová, Veronika Papajová, Jarmila Helienková,
Martina Kociánová, Olga Havlová, Marie Peroutková, Andrea Polišenská,
Věra Zahradníková, Helena Žilová, Lucie Zavadilová, Mgr. Katrin Surovková,
Helena Blažková

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Miroslava Čechová, Bc. Svatava Olejková, Šárka
Šindelářová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání vedoucí pracovní skupiny sdělila Ing. Rousová členům základní
informace o plánovaném kulatém stolu, který proběhne 29. 10. 2013 na téma „Aktivní stárnutí
seniorů“ a o potřebě aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Albrechticka,
do kterého budou zapracovány veškeré změny u poskytovatelů sociálních služeb působících
na našem území. Od příští pracovní skupiny se začneme na jednáních intenzivně věnovat
aktualizaci 1. SPRSS Albrechticka.
Poté pracovnice Slezské diakonie paní Polišenská předala členům informace o rozbíhajícím
se nízkoprahovém zařízení, kde byl vybrán sociální pracovník v rámci proběhnutého
výběrového řízení, proběhlo vyjednávání prostor v obcích, kde bude tato služba poskytovaná:
Jindřichov – prostory v budově naproti OÚ
Holčovice - budova Zbrojnice, č. p. 8
Město Albrechtice – prostory se momentálně opravují, budova Slezské diakonie, ulice
Lázeňská 2
Třemešná – prozatím jen terénní práce
Dále se paní Polišenská účastnila jednodenní stáže v krnovských nízkoprahových zařízeních.

Paní Veronika Papajová ze Slezské diakonie členy seznámila s akcemi za Sociálně aktivizační
službu Slezské diakonie.
04. 07. 2013 - výšlap na chatu Annu
09. 07. 2013 - výšlap do Hynčic - Eldorádo
18. 07. 2013 - Výlet do Slezských Pavlovic
20. 07. 2013 - účast na Dni obce v Holčovicích
23. 07. 2013 - stezka moudrosti Třemešná
01. 08. 2013 - výlet do Slezských Rudoltic
06. 08. 2013 - výlet do Osoblahy – koupaliště, židovský hřbitov
07. 08. 2013 - výlet do kina
22. - 23. 08. 2013 - přespávací akce v Holčovicích + výlet do Zlatých Hor
28. 08. 2013 – akce ukončení prázdnin v Jindřichově
Dále sdělila členům aktuální informace o kapacitě služby SAS v jednotlivých obcích
na Albrechticku a dobrovolnictví:
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi:
Město Albrechtice - 3 rodiny
Třemešná - 2 rodiny
Holčovice - 4 rodiny
Jindřichov - 6 rodin
Liptaň - 2 rodiny
Celkem na Albrechticku - 17 rodin
V pořadníku je aktuálně - 14 žadatelů
Dobrovolnické centrum
Nemocnice Město Albrechtice - 4 dobrovolníci
Harmonie, p. o. - 3 dobrovolníci
SAS Slezská diakonie - 2 dobrovolníci
1 dobrovolník se zúčastnil příměstského tábora Rané péče v Krnově.
Informace o sociálních bytech v jednotlivých obcích:
Liptaň – pozvat pana faráře na příští PS, byla upřesněna cílová skupina:
- matky s dětmi
- Romové
- lidé po výkonu trestu
- sociálně slabí senioři
Holčovice – celkem 8 bytů z toho 5 obsazeno, volné jsou 3 seniorské byty
Město Albrechtice – kontaktovat pan Ceisbergera a zjistit situaci, cílové skupiny
Posledním bodem byla práce se SWOT analýzou současného stavu zapojování veřejnosti.
Tato analýza dále poslouží jako podklad k vytvoření metodiky zapojování veřejnosti.
Jednotlivé body SWOT analýzy byly označeny, jak probíhá přenos informací, zda je pouze
směrem ven, či probíhá i směrem od veřejnosti zpět. Body, které byly označeny oběma směry
se dále rozpracovávají dle jednotlivých cílových skupin. SWOT analýza bude členům
rozeslána k určení prioritních bodů až po zjištění potřebných skutečností od jednotlivých obcí,
které vyplynuly z jednání pracovní skupiny Senioři a jejich zapracování do analýzy.

Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

