Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 25/2012
Datum a čas konání: 09. 03. 2012 v 08.00 hod.
Místo konání: Městský úřad Město Albrechtice
Přítomní: Ing. Hana Rousová, Mgr. Jana Hančilová, Jarmila Helienková, Lucie Zavadilová,
Miloslava Hessová, Dagmar Motyčková, Helena Žilová, Bc. Yvona Marečková, Stella
Lišková, Martina Kociánová,

PhDr. Beáta

Bakošová,

Naděžda

Nosková,

Mgr. Miroslava Fofová, Ing. Ivo Vykopal, Martina Kusová
Omluveni: Ing. Jitka Hanusová, Květoslava Vondráková, Monika Dudová, Helena Petreková,
Ing. Rostislav Kocián, Šárka Bednaříková, Miroslava Čechová
Jednání zahájila Mgr. Jana Hančilová
Na úvod paní Ing. Rousová informovala členy o průběhu schvalování 1. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Albrechticka a Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka do roku 2016, které již
byly všemi zastupitelstvy spolupracujících obcí schváleny.
Všem členům pracovní skupiny byl rozdán Katalog poskytovatelů sociálních služeb Albrechticka,
který je v elektronické podobě umístěn na webových stránkách Města Město Albrechtice.
V případě změn bude průběžně aktualizován.
Členům byl promítnut plán práce na rok 2012, jehož obsahem jsou cíle naplánované na rok 2012
podle SPRSS Albrechticka, který bude průběžně aktualizován. Plán práce bude umístěn
pro veřejnost i na webové stránky Města Město Albrechtice, aby bylo občanům zřejmé, na čem se
momentálně v rámci komunitního plánování pracuje a v jaké fázi se daný úkol nachází.

Informace od poskytovatelů a členů PS:
Paní Mgr. Fofová za Harmonii, p. o. podala členům informace o ústavu sociální péče Krajánek,
který je vystěhován a 19. 03. 2012 bude předán k rekonstrukci. Vzniknou zde nově 4 bytové
jednotky pro 16 klientů.
Paní PhDr. Bakošová ze společnosti Manemi, o.p.s. informovala o začátku provozování Domu
dobré vůle na Žárech, domov se zvláštním režimem, provoz zahájen 20. února 2012, s maximální
kapacitou 29 klientů, v současné době je kapacita naplněna 13 klienty.
Kontakt: 773 989 376
E-mail: bakosova@manemi.cz
Webové stránky: www.manemi.cz
Paní Mgr. Hančilová informovala členy o nabídce rozvážky obědů Help-inu, o.p.s. i o víkendech.
Momentálně je služba využívána 5 zájemci.
Dále pan Ing. Vykopal sdělil členům záměr ČKCH Charitního domova Město Albrechtice,
informace o jejich službě a nabízených prostorech v rámci komunitního plánovaní.
Paní Helienková předala pracovní skupině informace o soukromém investorovi, který odkoupil
nemovitost na výstavbu bytů zvláštního určení v Holčovicích a na tuto výstavbu podal žádost
o dotaci.
Posledním bodem byla aktualizace členů pracovní skupiny. Paní Kučerové a Kertisové bude
zaslána výzva, zda se budou nadále pravidelně účastnit jednání pracovní skupiny Pro seniory,
osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou. V opačném případě budou
z pracovní skupiny vyřazeny.
Termín příští pracovní skupiny 27. 04. 2012, 8.00 hod.
Zapsala: Zavadilová Lucie
Schválila: Ing. Hana Rousová

