Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 42/2014
Datum a čas: 28. 03. 2014 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Helena Petreková, Dagmar Motyčková, Mgr. Jana Hančilová, Ing. Hana
Rousová, Lucie Zavadilová, Mgr. Petr Popek, Květoslava Vondráková, Helena
Žilová, Jarmila Helienková, Stella Lišková, Ing. Rostislav Kocián, Naděžda
Nosková

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, PhDr. Beáta Bakošová, Martina Kociánová, Miroslava
Čechová, Bc. Yvona Marečková, Vlasta Křížková, Miloslava Hessová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání byly koordinátorkou členům předány informace ze Zastupitelstva města
Město Albrechtice konaného dne 19. 03. 2014, na kterém paní Hazan vystoupila s prezentací
„Průběžná zpráva o procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka“.
Koordinátorka poté všechny zastupitele pozvala na kulatý stůl, který bude realizován dne 15. 04.
2014 v rámci projektu „Implementace a evaluace SPRSS Albrechticka“ a bude zaměřen
na zhodnocení sociálních služeb působících na území Albrechticka a zhodnocení projektu
„Implementace a evaluace SPRSS Albrechticka“. Zastupitelé přišli s návrhem posunout realizaci
kulatého stolu na odpolední hodiny, aby i veřejnost měla možnost se této akce zúčastnit.
Mezi členy pracovní skupiny poté proběhla diskuse na téma kulatý stůl a dohodli se, že bude
realizován od 15.00 hodin. Dále si členové stanovili jednotnou strukturu pro všechny prezentace,
která bude e-mailem rozeslána všem, kteří se svým příspěvkem vystoupí a budou osloveni pouze
ti poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zahrnuti v 1. SPRSS Albrechticka.

Struktura prezentace:
- srozumitelná definice poslání a činnosti služby, časový rozsah služby
- srozumitelná definice cílové skupiny
- příklad práce s jedním klientem - krátká kazuistika, na které služba odprezentuje průběh
poskytované služby, její přínos, smysl, užité metody
- struktura klientů podle trvalého bydliště v letech 2013 + aktuální stav
- finanční zabezpečení služby také v 2013 + aktuální stav; nákladová a zdrojová skladba
rozpočtů podle kapitol
- struktura zaměstnanců
Členové dále pracovali na aktualizaci 1. SPRSS Albrechticka týkající se cílové skupiny č. 1.
Zaměřili se na aktualizaci SWOT analýzy současného stavu poskytovaných sociálních služeb
a souvisejících aktivit, její dynamickou část a na aktualizaci cílů rozpracovaných do opatření
a aktivit.
Posledním bodem bylo předání informace o udržitelnosti místa koordinátora střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb po ukončení projektu „Implementace a evaluace SPRSS
Albrechticka“. Mezi členy proběhla na toto téma diskuse.
Termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

