Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 41/2014
Datum a čas: 28. 02. 2014 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Helena Petreková, Dagmar Motyčková, Mgr. Jana Hančilová, Ing. Hana
Rousová, Lucie Zavadilová, Bc. Yvona Marečková, Mgr. Petr Popek, Naděžda
Nosková, Vlasta Křížková, Šárka Richtárová, DiS., Květoslava Vondráková,
Helena Žilová, Miloslava Hessová

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Jarmila Helienková, PhDr. Beáta Bakošová, Martina
Kociánová, Miroslava Čechová, Stella Lišková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání byly Mgr. Hančilovou a Ing. Rousovou členům pracovní skupiny předány
výstupy z aktuální analýzy potřebnosti sociálních služeb pro seniory a občany se ZP. Analýza
zahrnovala průzkumy:
1. u veřejnosti (dotazníkového šetření – vyplnilo 152 respondentů)
2. u obcí (dotazníkové šetření – vyplnilo 9 obcí)
3. u praktických lékařů (anketa – 3 lékaři)
Shrnutí nejdůležitějších výstupů z analýzy:
1.1.

1.2.

57 osob uvedlo, že budou během 2 let potřebovat podporu při zajišťování základních
osobních potřeb, z toho 54 osob by tuto podporu chtělo zajistit rodinou, sousedy, přáteli,
pečovatelkou doma nebo v domě s pečovatelskou službou a pouze 3 by se chtěli přestěhovat
do pobytového zařízení
Veřejnost uvedla jako nejpotřebnější tato pobytová zařízení – uvádíme první tři v pořadí:
1. Domov pro seniory (62 osob)
2. Sociální lůžka v nemocnici (16 osob)
3. Domov pro osoby se zdravotním postižením (10 osob)

2.1. Obce vyjádřily aktuálně podporu stávajícím cílům střednědobého plánu sociálních služeb
pro cílovou skupinu senioři a osoby se ZP v tomto pořadí prvních tří:
1. Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb (pečovatelská služba do všech obcí
Albrechticka) - 15 b
2. Udržet stávající služby Harmonie (12 b)
3. Zřídit domov pro seniory (11 b)
2.2. Obce vyjádřily aktuální potřebnost péče pro 26 osob, z toho 10 terénní péče a 16 pobytové
péče, přičemž z těchto 16 by 8 potřebovalo dle mínění obcí péči v domově, pro seniory, 5
v domově se zvláštním režimem, 2 v domově pro osoby se zdravotním postižením a 1
v chráněném bydlení.
2.3. V r. 2013 přispěly obce na všechny (tzn. i pro další cílové skupiny) registrované služby
sociální služby 558.500 Kč. V r. 2014 je očekávaná skutečnost 560.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že
Město Město Albrechtice snížilo svůj příspěvek proti r. 2013 o 29,1%, je zřejmé, že ostatní obce
naopak svůj příspěvek navýšily nebo zachovaly stejnou výši.
3. Praktičtí lékaři uvedli potřebnost 8 osob v domově pro seniory a 5 osob v domově se zvláštním
režimem a doporučili vznik bezbariérového bydlení s pečovatelskou službou.
Ing. Rousová dále členy informovala o konaném „Setkání se starosty“, které proběhlo dne
05. 02. 2014 za účasti členů řídící skupiny a starostů jednotlivých obcí.
Na toto téma navázala Mgr. Hančilová a předala členům informace o usneseních
ze Zastupitelstva a Rady města Město Albrechtice:
1. Dle usnesení číslo 14/31/672 doporučilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice řídící
skupině komunitního plánování Albrechticka, aby na základě zjištěných potřeb občanů
Albrechticka zařadila Manemi, o.p.s. (zřizující Dům dobré vůle, Žáry č. p. 3, 793 95 Město
Albrechtice) do Aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka
tak, že nebude podpořeno celé zařízení, ale max. 5 osob za splnění těchto podmínek:
 velikost pokojů, na kterých budou občané umístěni, budou maximálně dvoulůžkové
 podpořeni budou občané, kteří v době podání žádosti měli trvalý pobyt na území
Albrechticka alespoň 3 roky.
Finanční podpora bude poskytnuta dle skutečného počtu osob umístěných v zařízení.
2. Dle usnesení číslo 14/31/676 schválilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice poskytnutí
grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
SZZ Krnov, př.org.
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
Slezská diakonie, chráněné bydlení

-

95 000,-Kč
18 000,-Kč
12 000,-Kč
9 000,-Kč
62 000,-Kč
4 000,-Kč

3. Dle usnesení číslo 14/31/677 schválilo Zastupitelstvo města Město Albrechtice vypuštění
bodu programu „navýšení čerpání rozpočtu u grantů v sociální oblasti“ z jednání Zastupitelstva
města a nejednat o něm.

4. Dle usnesení číslo 44/14/938 Rada města souhlasí s realizací záměru výstavby a provozování
podporovaných bytů (vznik 8 pečovatelských bytů) pro akci: „BD Město Albrechtice, Hašlerova
č. p. 351 – stavební úpravy“, žadatel p. Caisberger Zdenek, bytem Č. Legií 123/6, 793 95Město
Albrechtice.
5. Dle usnesení číslo 44/14/939 Rada města souhlasí s realizací záměru výstavby a provozování
podporovaných bytů (vznik 8 pečovatelských bytů) pro akci: „BD Hynčice č.p.82 – stavební
úpravy“, st.p.č.26, č. p. 82, k. ú. Hynčice u Krnova (650382), žadatel fi. DEVAP plus s.r.o.,
Hynčice 82, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 02463407.
Členové pracovní skupiny se po seznámení s výsledkem aktuální analýzy jednomyslně shodli
na tom, že není možné přijmout doporučení z usnesení Zastupitelstva města č. 14/31/672 ve věci
zařazení Manemi, o.p.s. (zřizující Dům dobré vůle, Žáry č. p. 3, 793 95 Město Albrechtice)
do Aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka.
Současně členové pracovní skupiny vyjádřili nesouhlas s postupem Rady města viz. usnesení
uvedená v bodech 4. a 5., kdy Rada města vydala souhlasné doporučení k výstavbě 15 bytů
s pečovatelskou službou bez vyjádření řídící skupiny KPSS a přes nedoporučení vedoucí
sociálního odboru.
Závěr vyplývající z jednání členů pracovní skupiny k této záležitosti:
Zastupitelstvu Města M. Albrechtice zaslat průběžnou zprávu o KPSS se žádostí o potvrzení
trvající politické podpory celému procesu, která by eliminovala rozhodování orgánů města
mimo proces KPSS resp. kontra jeho výstupům.
Dalším bodem programu bylo projednání formálního způsobu aktualizace 1. SPRSS
Albrechticka. Členové se dohodli, že se bude vycházet ze stejné struktury 1. SPRSS s tím, že
veškeré změny v plánu budou barevně zvýrazněny a poté bude dokument zpracován a vydán
stejnou formou jako „zákon po novelizaci v jeho úplném platném znění“.
Ing. Rousová společně s koordinátorkou informovali a plánovaných monitorovacích návštěvách
u poskytovatelů soc. služeb, které v minulém roce proběhly. Poslední monitorovací návštěvu
za pracovní skupinu Senioři je potřeba provést v zařízení Harmonie, p. o. Chráněné bydlení B.
Smetany Město Albrechtice. Další plánované monitorovací návštěvy budou opět probíhat
až po aktualizaci 1. SPRSS Albrechticka.
Dále Ing. Rousová členy informovala o plánujícím se kulatém stolu, který se uskuteční 15. dubna
2014 a bude zaměřen na zhodnocení projektu „Implementace a evaluace SPRSS Albrechticka“,
procesu SPRSS Albrechticka a sociálních služeb působících na území Albrechticka.
V současné době je zpracováván materiál o činnosti sociálních služeb působících na území
Albrechticka za rok 2013.
Na závěr jednání bylo dohodnuto, že z časových důvodů bude zpracování úkolu týkající se všech
členů pracovní skupiny zasláno koordinátorce na e-mailovou adresu nejpozději do 14. 03. 2014.
Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na 32. zastupitelstvo města Město Albrechtice, které se bude
konat dne 19. 03. 2014 od 17.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě
Albrechticích. Prosíme, přijďte podpořit komunitní plánování!

Úkoly:
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 – zaslat do 14. 03. 2014
poskytovatelé sociálních služeb – obratem zaslat Ing. Rousové informaci o příjmech a výdajích
za poskytované služby za rok 2013.
Termín příští pracovní skupiny: 28. 03. 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

