Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 38/2013
Datum a čas: 08. 11. 2013 v 10.00 hod.
Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Martina Kociánová, Miroslava Čechová, Marie
Peroutková, Helena Blažková, Ing. Rostislav Kocián

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání paní Hazan členy informovala o jednání s organizací Fond ohrožených
dětí a jejich sociálně aktivizační službě, která má údajně působit na území Albrechticka.
Vyzvala je, aby se zúčastnili jednání pracovní skupiny a poskytli nám informace
o poskytované službě. Zatím není žádná zpětná vazba.
Dalším bodem jednání byla práce na aktualizaci 1. SPRSS, kdy členové podali své náměty
na aktualizaci cílů v rámci pracovní skupiny Rodina, děti. Tyto změny budou předneseny
řídící skupině a dále doporučeny ke schválení zastupitelstvům obcí.
Posledním bodem byla práce se SWOT analýzou současného stavu zapojování veřejnosti,
která je podkladem pro tvorbu metodiky zapojování veřejnosti. SWOT analýza bude rozeslána
všem členům pracovní skupiny k určení prioritních bodů. Na předchozím jednání jsme
jednotlivé body označili, jak probíhá přenos informací, zda je pouze směrem ven nebo zda
probíhá i směrem od veřejnosti zpět. Body, které byly označeny oběma směry se dále
rozpracovaly dle jednotlivých cílových skupin. Dále jsme se zaměřili na otázky: „Proč
zapojovat veřejnost do procesu střednědobého plánování? K čemu potřebujeme zpětnou
vazbu? Co bychom se chtěli od veřejnosti dozvědět?“.

Úkol:
Všichni členové pracovní skupiny – určit 5 prioritních bodů z každého sloupce SWOT
analýzy podle důležitosti, 1 nejméně důležitý, 5 nejdůležitější.
Termín pro splnění úkolu – zaslat do 15. 11. 2013.
Termín příští pracovní skupiny: 09. 12. 2013, 10.00 hodin, budova bývalé knihovny, náměstí
M. A.
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

