Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 44/2014
Datum a čas: 07. 08. 2014 v 10.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Lucie Zavadilová, Helena Žilová, Věra Zahradníková, Jarmila Helienková,
Bc. Jiří Boháček

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Mgr. Hana Hlisnikovská, Bc. Svatava Olejková, Stella
Lišková, Zuzana Hazan, Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Katrin Surovková,
Veronika Papajová

Jednání zahájila koordinátorka SPRSS Lucie Zavadilová
Po úvodním přivítání omluvila koordinátorka vedoucí pracovní skupiny paní Zuzanu Hazan
z nepřítomnosti na jednání a předala členům informaci o dotaznících MSK, který v rámci
projektu Evaluace sociálních služeb oslovuje poskytovatele sociálních služeb s žádostí
o vyplnění dotazníků za všechny registrované sociální služby. Vyplněné dotazníky by měly
sloužit k optimalizaci základní sítě sociálních služeb.
Dále předala členům informaci o pracovní skupině pro kvalitu MSK, která bude do konce září
2014 distribuovat na obce letáky, které by měly být rozdávány občanům a měly mít edukativní
formu. Cílem letáků je informovat občany o způsobu využívání alternativních sociálních
služeb před službami pobytového typu pro seniory.
Koordinátorka přenechala členům prostor ke sdělení novinek z obcí a od poskytovatelů
sociálních služeb. V obci Petrovice nastala změna ve vedení obce. Paní Markéta Mertová nyní
působí ve funkci místostarostky a starostou obce Petrovice je pan Dr. Jaromír Hořínek.
Členům pracovní skupiny bylo připomenuto zasílání podkladů k aktualizaci katalogu
poskytovatelů sociálních služeb, které je nutno poslat zpět do konce srpna. Jedná se

o poskytovatele sociálních služeb, od kterých koordinátorka zatím nedostala žádnou zpětnou
vazbu. Ti budou e-mailem opět vyzváni k jejich zaslání.
Předběžně byl se členy monitorovacího týmu dohodnut termín monitorovací návštěvy
u poskytovatele sociálních služeb Slezské diakonie, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve věku 6 – 20 let v Městě Albrechticích. Z důvodu čerpání dovolené paní Bc. Polišenské bude
monitorovací návštěva směřována na období od 18. srpna - 29. srpna 2014. Přesný termín
konání monitorovací návštěvy bude dohodnut přímo s paní Bc. Polišenskou.
Členům byla rozdána tištěná verze Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Albrechticka na období 2014 – 2016, která je veřejnosti k dispozici jak v elektronické
podobě na webových stránkách města tak i v tištěné podobě na sociálním odboru Měú Město
Albrechtice.
V rámci informační strategie koordinátorka členům promítla webové stránky Města
Albrechtic, na které byl umístěn samostatný odkaz s přehledem poskytovatelů sociálních
služeb a jejich sociálními službami, které jsou poskytovány občanům Albrechticka. U každé
sociální služby jsou uvedeny základní informace (charakteristika služby, cílová skupina, doba
poskytování služby) s uvedením kontaktu na pracovníky.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec září 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Zuzana Hazan

