Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 38/2013
Datum a čas: 08. 11. 2013 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Ing. Hana Rousová, Lucie Zavadilová, Jarmila
Helienková, Bc. Yvona Marečková, Helena Žilová, Šárka Bednaříková, Stella
Lišková, Mgr. Miroslava Fofová, Helena Petreková, PhDr. Beáta Bakošová,
Šárka Richtárová, DiS.

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Naděžda Nosková, Květoslava Vondráková, Miroslava
Čechová, Mgr. Petr Popek, Miloslava Hessová, Ing. Rostislav Kocián

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání vedoucí pracovní skupiny přenesla Ing. Rousová členům informace
z jednání řídící skupiny, která proběhla dne 21. 10. 2013 v zařízení Manemi, o.p.s., které
požádalo opakovaně o podporu jejich služby v SPRSS Albrechticka
Závěr z jednání ŘS je následující:
1. Poskytovatel Manemi, o.p.s. nadále neplní podmínku max. dvoulůžkových pokojů
požadovaných v poptávkovém řízení.
2. Potřebnost služby na území Albrechticka je zřejmě výrazně nižší než bylo plánováno (18
osob kapacita x 3 umístěné osoby) = doporučujeme PS provést aktuální analýzu
potřebnosti cílové skupiny, na základě výsledku zpracovat návrh na aktualizaci cíle
SPRSS: zřídit domov pro osoby se zvláštním režimem (DZR) a předat ke schválení
zastupitelstvům.
3. Výraz „morální podpora“ je v kontextu komunitního plánování nerelevantní, jelikož
smyslem tohoto procesu je, aby zadavatelé deklarovali potřebnost určité konkrétní služby
ve svém území ve formě schváleného plánu sociálních služeb a vtom případě se zavazují

u vybraného poskytovatele také k jejímu spolufinancování, k čemuž se přihlíží v rámci
dotačních řízení z ostatních veřejných zdrojů.
Závěr: V současné době není důvod měnit výsledek poptávkového řízení předmětné služby.
Nové poptávkové řízení bude mít opodstatnění v případě, že po realizaci doporučení v bodu 2.
bude cíl zachován.
Ředitelka Manemi,o.p.s. PhDr. Bakošová žádala o to, aby se každý člen PS vyjádřil k tomu, zda
jí řízenou sociální službu podporuje, či ne.
Vedoucí PS tento požadavek odmítla s tím, že PS ani ŘS nemá kompetenci vyslovovat komukoli
jakoukoliv podporu, ale jsou zde od toho, aby:
1. analyzovaly potřebnost dané služby v regionu Albrechticka
2. v případě, že potřebnost určité služby bude konstatována, připravují návrh opatření,
jakým způsobem tuto potřebnost uspokojit a ten předkládají ve formě aktualizace plánu
zastupitelstvům ke schválení.
V souladu se závěrem ŘS byla ředitelka Manemi, o.p.s. informována o tom, že bude provedena
aktuální analýza předmětné služby na území Albrechticka a další postup bude následovat dle
jejího výsledku v souladu s pravidly komunitního plánování. Přestože výsledek, nelze předjímat,
byla upozorněna dále na skutečnost, že v případě ověření potřebnosti , která bude deklarována
schválením v zainteresovaných zastupitelstvech, budou v rámci nového poptávkové řízení
požadovány v souladu s krajskou koncepcí kvality max. dvoulůžkové pokoje.
Ředitelka a další zástupce Manemi, o.p.s. jednání následně opustili.
Pracovní skupina souhlasila s výše uvedeným závěrem a navrženým postupem řídící skupiny.
Celá situace byla vysvětlena také starostovi Města Města Albrechtice, který se jako host jednání
v závěru zúčastnil.
Dalším bodem jednání byla práce se SWOT analýzou současného stavu zapojování veřejnosti,
kdy si členové měli přichystat své vyhodnocení, tzn. 5 prioritních bodů z každého sloupce SWOT
analýzy. Byla doplněna o připomínky, které vzešly ze strany členů pracovní skupiny.
Po konzultaci s vedoucí pracovní skupiny paní Mgr. Hančilovou bylo zjištěno, že SWOT analýza
není kompletní. Je potřeba se na příští pracovní skupině zaměřit na rozpracování Příležitosti
a Ohrožení a poté bude všem rozeslána k určení prioritních bodů. Aktuálním úkolem pro všechny
členy pracovní skupiny je navrhnout 1 bod Ohrožení a 1 bod Příležitosti.
Úkol:
Všichni členové pracovní skupiny – navrhnout 1 bod příležitosti a 1 bod ohrožení.
Termín pro splnění úkolu – zaslat do 21. 11. 2013.
koordinátorka – příprava návrhu dotazníkových šetření pro obce, občany a lékaře ke zjištění
potřebnosti sociální služby Domov se zvláštním režimem.
Termín příští pracovní skupiny: 09. 12. 2013
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

