Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 34/2013
Datum a čas: 10. 05. 2013 v 10.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Mgr. Petr Popek, Naděžda Nosková, Jarmila Helienková,
Ing. Hana Rousová, Ing. Jitka Hanusová, Mgr. Miroslava Fofová, Bc. Yvona
Marečková, Helena Petreková, Miroslava Čechová, Veronika Papajová, Miloslava
Hessová, PhDr. Beáta Bakošová, Monika Dudová

Omluveni:

Stella Lišková, Dagmar Motyčková, Lucie Zavadilová, Helena Žilová,
Ing. Rostislav Kocián, Květoslava Vondráková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupin Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním uvítání vedoucí pracovní skupiny členové pracovní skupiny podali informaci o tom,
co se nového děje v obcích u poskytovatelů, jaké akce jsou připravovány v rámci Albrechticka.
Naplánování monitorovacích návštěv:
Na základě stanovených cílů a opatření 1. SPRSS Albrechticka byly určeny organizace, u kterých
budou v letošním roce probíhat monitorovací návštěvy. Termín monitorovací návštěvy byl určen
losováním.
Monitorovací návštěvy u poskytovatelů proběhnou následovně:
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení P. Bezruče

Červen 2013

Harmonie, p. o. sociálně terapeutická dílna

Červenec 2013

Obec Jindřichov – pečovatelská služba

Srpen 2013

Harmonie, p. o., chráněné bydlení Pod Hůrkou

Září 2013

HELP-IN o. p. s., pečovatelská služba

Říjen 2013

Harmonie, p. o., chráněné bydlení Krnovská
Harmonie, p. o., chráněné bydlení B. Smetany

Listopad 2013
Prosinec 2013

Dalším bodem programu byla tvorba SWOT analýzy stávajícího zapojení veřejnosti do procesu
plánování služeb na Albrechticku, která bude sloužit jako podklad při vytvoření metodiky
monitoringu. Vytvořená SWOT analýza je přílohou zápisu. Úkol pro všechny je doplnit SWOT
analýzu o další body, které budou zaslány do 10. 06. 2013 na e-mailovou adresu koordinátorky,
poté budou zapracovány do SWOT analýzy a ta bude všem rozeslána k posouzení a k určení 5-ti
priorit z každé stránky SWOT analýzy číselnou řadou 1-5 (1 je nejdůležitější).
Úkoly do příště:
Pí Rousová zjistí, zda jsou na obcích k dispozici Katalogy poskytovatelů sociálních služeb (je
jich dostatečný počet k doplnění) a ověří, zda na webových stránkách obcí jsou podávány
informace o komunitním plánování.
Ve spolupráci s Harmonií, bude naplánována schůzka s jejich uživatelem, kterému bude
nabídnuta možnost stát se členem PS.
Předběžný termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Ing. Hana Rousová
Schválila: Mgr. Jana Hančilová

