Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 45/2014
Datum a čas: 09. 10. 2014 v 10.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Lucie Zavadilová, Helena Žilová, Věra Zahradníková, Jarmila Helienková,
Mgr. Hana Hlisnikovská, Stella Lišková, Zuzana Hazan, Bc. Andrea
Polišenská, Šárka Richtárová Dis., Mgr. Ivana Kmínková

Host:

Jiří Loskot

Omluveni:

Mgr.

Katrin

Surovková,

Ing.

Jitka

Hanusová,

Miroslava

Čechová,

Ing. Rostislav Kocián

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání se všichni vzájemně představili a přivítali mezi sebou nové členy
pracovní skupiny a to paní Šárku Richtárovou Dis., která pracuje ve Slezské diakonii,
středisku Sociální asistence Krnov, Rýmařov jako sociální pracovník a od 15. 09. 2014 má
na starost pobočku v Městě Albrechticích. Pana Jiřího Loskota, ředitele centra sociálních
služeb Armády spásy, z.s., který přijal pozvání na pracovní skupinu a bude společně s panem
Mgr. Jaroslavem Vejmolou, vedoucím sociálním pracovníkem centra sociálních služeb
Armády spásy, z.s., docházet na pracovní skupinu a zapojí se tím do plánování sociálních
služeb Albrechticka. Dále paní Mgr. Ivanu Kmínkovou, pracovnici Slezské diakonie Rané
péče MATANA, která bude docházet na pracovní skupinu místo paní Mgr. Olejkové, která
nastoupila na mateřskou dovolenou.
Panu Loskotovi bylo umožněno představení registrovaných sociálních služeb Armády spásy,
z.s. a to Azylového domu pro muže, ženy a matky s dětmi, Noclehárny, Nízkoprahového
denního centra pro bezdomovce a Terénních programů. Poté byl členům ponechán prostor
na dotazy. S panem Loskotem bylo dále domluveno, že promítnutou prezentaci poskytovaných

sociálních služeb můžeme dát k dispozici i ostatním členům PS, kteří se jednání nezúčastnili.
Prezentace bude rozeslána e-mailem jako příloha tohoto zápisu.
Pracovnice Slezské diakonie paní Mgr. Kmínková z Rané péče MATANA, paní Bc. Andrea
Polišenská z NZDM Albrechticka a paní Richtárová ze SA Krnov, Rýmařov, členům sdělili
aktuality ze sociálních služeb.
Poslední bod byl věnován informační strategii - jakým způsobem lze zapojovat veřejnost
do procesu plánování sociálních služeb. Koordinátorka členům představila a promítla SWOT
analýzu současného stavu zapojování veřejnosti, která byla vytvořena členy pracovní skupiny
Senioři, poté obodována všemi členy obou pracovních skupin a tím vzešlo z každé stránky
analýzy 5 prioritních bodů. Členové SWOT analýzu doplnili o další body a zaměřili se
na rozpracování dle jednotlivých cílových skupin. Na příští pracovní skupině se zaměří
na cílovou skupinu „zastupitelé“. SWOT analýza s dynamickou částí bude zaslána společně
se zápisem.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec listopadu – začátek prosince 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Zuzana Hazan

