Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 36/2013
Datum a čas: 20. 08. 2013 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Naděžda Nosková, Jarmila Helienková, Bc. Yvona
Marečková, Dagmar Motyčková, Lucie Zavadilová, Helena Žilová, Květoslava
Vondráková, PhDr. Beáta Bakošová, Martina Kociánová, Ing. Hana Rousová,
Marcela Hrancová

Omluveni:

Stella Lišková, Helena Petreková, Miloslava Hessová, Šárka Šindelářová,
Miroslava Čechová, Mgr. Miroslava Fofová, Mgr. Petr Popek, Ing. Jitka
Hanusová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po přivítání vedoucí pracovní skupiny členové pracovali na SWOT analýze současného stavu
zapojování veřejnosti do procesu střednědobého plánování, ve které se především zaměřili
na vnější Příležitosti a Ohrožení. Ze SWOT analýzy vyplynula potřeba zjistit některé skutečnosti
v jednotlivých obcích, které budou do analýzy zapracovány a poté bude zaslána všem členům
k určení prioritních bodů. Na příští pracovní skupině se zaměříme na zpracování dynamické
části SWOT analýzy. Tato analýza dále poslouží jako podklad k vytvoření metodiky zapojování
veřejnosti. Členům bude rozeslána k určení prioritních bodů až po zapracování všech zjištěných
skutečností od obcí. Úkolem koordinátorky je u jednotlivých obcí zjistit:
- zda mají nebo do budoucna plánují v obci informační centrum
- jak často a jakým způsobem informují veřejnost o procesu plánování rozvoje soc. služeb –
pokud budou splňovat 2 kritéria, kterými jsou alespoň 3 způsoby informování veřejnosti
a četnost informování 1x za čtvrt roku pak zadaná kritéria splňují => silná stránka ve SWOT
analýze současného stavu zapojování veřejnosti bod „správné, účinné a srozumitelné podávání
informací směrem k vedení obcí a směrem k veřejnosti“

Druhým bodem jednání bylo předání informací z monitorovacích návštěv paní Motyčkovou, které
proběhly dne 17. 07. 2013 u poskytovatelů sociálních služeb – Harmonie, p.o., Sociálně
terapeutické dílny Město Albrechtice; Slezská diakonie, sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, pobočka Město Albrechtice. Zápisy jsou k nahlédnutí umístěny na webových stránkách
Města Město Albrechtice.
Ing. Rousová členům sdělila základní informace o kulatém stolu, který proběhne 29. 10. 2013
na téma „Aktivní stárnutí seniorů“a o potřebě aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních
služeb Albrechticka, do kterého budou zapracovány veškeré změny u poskytovatelů sociálních
služeb působících na našem území. Od příští pracovní skupiny se začneme na jednáních
intenzivně věnovat aktualizaci 1. SPRSS Albrechticka.
Úkol do příště:
koordinátorka – zjistit u jednotlivých obcí jakým způsobem a jak často informují veřejnost
o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka, zda mají v obci nebo
do budoucna plánují informační centrum.
Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

