Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 41/2014
Datum a čas: 28. 02. 2014 v 10.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Ing. Hana Rousová, Lucie Zavadilová, Zuzana Hazan, Veronika Papajová,
Bc. Andrea Polišenská, Miroslava Čechová, Martina Kociánová, Helena
Žilová, Věra Zahradníková

Omluveni:

Jarmila Helienková, Ing. Jitka Hanusová, Bc. Svatava Olejková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání paní Hazan členy informovala o konaném „Setkání se starosty“, které
proběhlo dne 05. 02. 2014 za účasti členů řídící skupiny a starostů jednotlivých obcí. Na toto
téma navázala a předala členům informace o usneseních ze Zastupitelstva města Město
Albrechtice:
1. Dle usnesení číslo 14/31/672 doporučilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice řídící
skupině komunitního plánování Albrechticka, aby na základě zjištěných potřeb občanů
Albrechticka zařadila Manemi, o.p.s. (zřizující Dům dobré vůle, Žáry č. p. 3, 793 95 Město
Albrechtice) do Aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka
tak, že nebude podpořeno celé zařízení, ale max. 5 osob za splnění těchto podmínek:
 velikost pokojů, na kterých budou občané umístěni, budou maximálně dvoulůžkové
 podpořeni budou občané, kteří v době podání žádosti měli trvalý pobyt na území
Albrechticka alespoň 3 roky.
Finanční podpora bude poskytnuta dle skutečného počtu osob umístěných v zařízení.
2. Dle usnesení číslo 14/31/676 schválilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice poskytnutí
grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
SZZ Krnov, př.org.

-

95 000,-Kč
18 000,-Kč

Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
Slezská diakonie, chráněné bydlení

-

12 000,-Kč
9 000,-Kč
62 000,-Kč
4 000,-Kč

3. Dle usnesení číslo 14/31/677 schválilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice vypuštění
bodu programu „navýšení čerpání rozpočtu u grantů v sociální oblasti“ z jednání
Zastupitelstva města a nejednat o něm.
Závěr vyplývající z jednání členů pracovní skupiny k této záležitosti:
Zastupitelstvu Města M. Albrechtice zaslat průběžnou zprávu o KPSS s žádostí o potvrzení
trvající politické podpory celému procesu, která by eliminovala rozhodování orgánů města
mimo proces KPSS resp. kontra jeho výstupům.
Dále Ing. Rousová členy informovala o plánovaném kulatém stolu, který se uskuteční
15. dubna 2014 a bude zaměřen na zhodnocení projektu „Implementace a evaluace SPRSS
Albrechticka“, procesu SPRSS Albrechticka a sociálních služeb působících na území
Albrechticka.
V současné době je zpracováván materiál o činnosti sociálních služeb působících na území
Albrechticka za rok 2013. Prozatím byl členům promítnut dosud zpracovaný materiál.
Koordinátorka členy informovala o ukončení činnosti paní Marie Peroutkové v pracovní
skupině, která docházela na jednání za město Janov. Město Janov bude vyzváno ke jmenování
nového zástupce za paní Peroutkovou.
Dalším bodem programu bylo projednání formálního způsobu aktualizace 1. SPRSS
Albrechticka. Členové se dohodli, že se bude vycházet ze stejné struktury 1. SPRSS s tím, že
veškeré změny v plánu budou barevně zvýrazněny a poté bude dokument zpracován a vydán
stejnou formou jako „zákon po novelizaci v jeho úplném platném znění“.
Paní Hazan prezentovala návrh zaktualizovat dotazníkové šetření v rámci pracovní skupiny
Pro rodinu, děti. Členové začali pracovat na znění otázek, na základě kterých bude zjištěno
povědomí o sociální službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Albrechticka u dětí
a mládeže a trávení jejich volného času. Budou zpracovány 2 formy dotazníku a to pro děti
do 6. třídy ZŠ a dotazník pro děti a mládež od 7. třídy ZŠ a studenty střední školy. Dotazníky
budou distribuovány mezi žáky Základní školy Město Albrechtice a základní školy
Albrechticka (Holčovice, Třemešná, Jindřichov) a studenty Střední školy zemědělské a služeb
v Městě Albrechticích. Návrh dotazníkového šetření bude rozeslán členům společně se
zápisem. Veškeré své připomínky k doplnění dotazníku můžete zasílat na e-mailovou adresu
paní Bc. Polišenské - nzdm@sdk.cz. Dále členům sdělila informaci o Dni otevřených dveří
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, který se uskuteční dne 04. 04. 2014.
Členové byli dále informováni o výstavbě bytů zvláštního určení, které vzniknou
na Albrechticku a o usneseních Rady města Město Albrechtice:
1. Dle usnesení číslo 44/14/938 Rada města souhlasí s realizací záměru výstavby
a provozování podporovaných bytů (vznik 8 pečovatelských bytů) pro akci: „BD Město

Albrechtice, Hašlerova č. p. 351 – stavební úpravy“, žadatel p. Caisberger Zdenek, bytem
Č. Legií 123/6, 793 95Město Albrechtice.
2. Dle usnesení číslo 44/14/939 Rada města souhlasí s realizací záměru výstavby
a provozování podporovaných bytů (vznik 8 pečovatelských bytů) pro akci: „BD Hynčice
č.p.82 – stavební úpravy“, st.p.č.26, č. p. 82, k. ú. Hynčice u Krnova (650382), žadatel fi.
DEVAP plus s.r.o., Hynčice 82, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 02463407.
Členové pracovní skupiny Senioři vyjádřili nesouhlas s postupem Rady města viz. usnesení
uvedená v bodech 1. a 2., kdy Rada města vydala souhlasné doporučení k výstavbě 15 bytů
s pečovatelskou službou bez vyjádření řídící skupiny KPSS a přes nedoporučení vedoucí
sociálního odboru.
Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na 32. Zastupitelstvo města Město Albrechtice, které se
bude konat dne 19. 03. 2014 od 17.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě
Albrechticích. Prosíme, přijďte podpořit komunitní plánování!
Termín příští pracovní skupiny: 28. 03. 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

