Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 39/2013
Datum a čas: 09. 12. 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, Stella Lišková, Miloslava
Hessová, Mgr. Petr Popek, Ing. Jitka Hanusová, Naděžda Nosková, Helena
Petreková, Dagmar Motyčková

Omluveni:

Mgr. Miroslava Fofová, PhDr. Beáta Bakošová, Ing. Rostislav Kocián

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání vedoucí pracovní skupiny přenesla Ing. Rousová členům informace
ze zastupitelstva Města Město Albrechtice konaného dne 20. 11. 2013, kde zastupitelé hlasovali o
rozpočtu města. V grantech v sociální oblasti na rok 2014 byla částka pokrácena z 400 000 Kč
na 200 000 Kč, což bude mít za následek ohrožení naplnění aktivit SPRSS Albrechticka a
probíhajícího projektu z OP LZZ, které byly zastupiteli schváleny. V neposlední řadě budou
ohroženy samotné sociální služby, kdy na jejich provoz nebudou finanční prostředky a tím pádem
budou ohroženi i občané Města Albrechtic, kterým nebude poskytnuta adekvátní sociální služba
v rozsahu, aby jim byly zajištěny jejich základní potřeby, které bez sociální služby nelze zajistit.
Mgr. Hančilová dále členy informovala o probíhajícím dotazníkovém šetření ke zjištění aktuální
potřebnosti sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Byly vytvořeny dotazníky, které
se distribuovaly praktickým lékařům v Městě Albrechticích a Jindřichově, veřejnosti
a jednotlivým obcím. Dotazníky byly veřejnosti rozdávány i na Adventním setkání u vánočního
stromu konaného dne 06. 12. 2013. Sběrné místo dotazníků je na MěÚ Město Albrechtice. Dále
vzešla potřeba aktualizace karet poskytovatelů sociálních služeb.
Posledním bodem jednání byla práce se SWOT analýzou současného stavu zapojování
veřejnosti, kdy úkolem členů pracovní skupiny bylo navrhnout 1 bod Příležitosti a Ohrožení a
poté si měli přichystat své vyhodnocení, tzn. 5 prioritních bodů z každého sloupce SWOT

analýzy. Zaslané návrhy Příležitosti a Ohrožení byly koordinátorkou zapracovány do SWOT
analýzy. Na jednání pracovní skupiny byly jednotlivé body Příležitosti a Ohrožení postupně
probrány, popřípadě přesunuty do Silných nebo Slabých stránek SWOT analýzy. Poté každý člen
sdělil své vyhodnocení a společně bylo stanoveno skupinové pořadí. Konečná verze SWOT
analýzy bude zaslána se zápisem a pro všechny členy pracovní skupiny vzešel níže uvedený úkol.
Úkol:
Všichni členové pracovní skupiny – pokračovat v práci na SWOT analýze. V každé stránce
SWOT analýzy nyní máme stanoveny prioritní body. Vaším úkolem je:
ohodnotit kdy je pro nás jaký bod důležitý (z časového hlediska). To znamená, přiřadit
procenta k bodům analýzy tak, aby součet procent u silných stránek dával 100%, u slabých
stránek 100%, u příležitostí 100%, u ohrožení 100%.
Termín pro splnění úkolu – připravit si do příštího jednání PS
Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

