Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 32/2013
Datum a čas: 30. 01. 2013, 08.00 hod.
Místo:

Zasedací místnost Městského úřadu Město Albrechtice

Přítomni:

Zuzana Hazan, Helena Žilová, Ing. Hana Rousová, Ing. Jitka Hanusová, Lucie
Zavadilová, Veronika Papajová, Věra Zahradníková, Jarmila Helienková,
Martina Kociánová

Omluveni:

Miroslava Čechová, Ing. Rostislav Kocián, Helena Blažková, Šárka
Šindelářová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Na úvod paní Hazan členům sdělila informace ze služby raná péče MATANA za paní Svatavu
Olejkovou.
Ing. Rousová informovala všechny o průběhu a výsledcích poptávkových řízení:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6-20 let, podporu ve střednědobém plánu
získala Slezská diakonie
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, podporu ve střednědobém plánu získala
Charita Krnov
Občanská poradna, podporu ve střednědobém plánu získal Help-in, o.p.s.
Informovala členy o metodikách, na kterých je nutno pracovat a to na metodice evaluace,
metodice zapojování veřejnosti a metodice aktualizace SPRSS.
Dalším bodem byly informace z MSK, který zaslal e-mail s žádostí o spolupráci při mapování
počtu a bližšího popisu klientů na Albrechticku, se kterými se setkáváme v rámci výkonu
sociální práce. Jedná se o mapování potřeb těchto specifických cílových skupin:
- klienti v předdůchodovém věku (50+)

- osoby bez přístřeší
- osoby pobírající dávky v hmotné nouzi
- osoby bez příjmů
- osoby s duševním onemocněním
- osoby s mentálním postižením
- osoby s poruchou autistického spektra
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby bez nároku na příspěvek na péči
- osoby s tělesným postižením
- osoby závislé na alkoholu
Formulář bude zaslán všem starostům spolupracujících obcí, ti zašlou Ing. Rousové zpětnou
vazbu, zda se v jejich obci vyskytují občané, kteří potřebují popřípadě dlouhodobě hledají
sociální službu, která by odpovídala jejich potřebám a to nejpozději do 05. 03. 2013.
Členům byla rozdána konečná verze metodiky monitoringu a od vedoucí pracovní skupiny
vzešla připomínka k článku IV. bodu b) na barevné znázornění míry rizika aktivit:
nízká míra rizika (bodová hodnota 1) – v tabulce plánu znázorněno zeleně
obvyklá míra rizika (bodová hodnota 0) – v tabulce plánu znázorněno žlutě
vysoká míra rizika (bodová hodnota -1) – v tabulce plánu znázorněno červeně
Tuto připomínku koordinátorka zapracuje do metodiky monitoringu a v této podobě bude
předložena řídící skupině ke schválení.
Členové dále pracovali na monitorování a částečné aktualizaci 2. cíle PS Rodina, opatření
2.1 a to Vzniku Klubovny registrované jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku
6-20 let; ambulantní a terénní forma, ze které vzešly tyto úkoly:
Obec Třemešná – nutno vyjednat se starostou prostory pro provozování soc. služby
nízkoprahové zařízení, odpovědná osoba za úkol Ing. Rousová
Obec Jindřichov – nutno stanovit nového zástupce, který bude docházet na jednání pracovní
skupiny Rodina za Lenku Galuškovou a nutno vyjednat konkrétní prostrory pro provozování
soc. služby nízkoprahové zařízení, odpovědná osoba za úkol Ing. Rousová
Úkol pro starosty:
do 05. 03. 2013 zaslat Ing. Rousové zpětnou vazbu (formulář MSK)
Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

