Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou č. 43/2014
Datum a čas: 19. 05. 2014 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Lucie Zavadilová, Mgr. Petr Popek, Květoslava
Vondráková, Helena Žilová, Jarmila Helienková, Stella Lišková, Naděžda
Nosková, PhDr. Beáta Bakošová, Miroslava Čechová, Vlasta Křížková, Miloslava
Hessová, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská, Šárka Bednaříková, Ing. Ivo
Vykopal, Bc. Markéta Jochimová, Helena Petreková

Omluveni:

Dagmar

Motyčková,

Ing.

Jitka

Hanusová,

Bc.

Yvona

Marečková,

Ing. Rostislav Kocián, Mgr. Miroslava Fofová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání vedoucí pracovní skupiny byli představeni noví členové pracovní a řídící
skupiny a to paní Mgr. Hana Hlisnikovská, referent sociálního odboru Měú Město Albrechtice,
která bude docházet na pracovní skupinu Senioři a Bc. Jiří Boháček, vedoucí sociálního odboru
Měú Město Albrechtice, který bude členem řídící skupiny.
Poté koordinátorka členům předala informace ze zastupitelstev obcí a Zastupitelstva města
Město Albrechtice, na kterých proběhlo schvalování Aktualizace 1. SPRSS Albrechticka
na období 2014 – 2016. Tento dokument byl schválen všemi zastupitelstvy spolupracujících obcí
a zastupitelé Města Albrechtic uložili starostovi Města Albrechtic p. Luďku Volkovi svolat
jednání se starosty okolních obcí ohledně situace s Manemi a jejich zařazení do SPRSS a přizvat
i pana Dalibora Tesaře. Členům pracovní skupiny bude společně se zápisem zasláno stanovisko
od metodiček komunitního plánování k nutnosti financování 30 % provozní ztráty zařízení
v případě zařazení Manemi, o.p.s do SPRSS Albrechticka, ke kterému by se obce podporou
Manemi, o.p.s. zavázaly.
Ředitelka Manemi, o.p.s. seznámila členy PS se záměrem zřizovatele předat zařízení Charitě
Krnov, v případě nezajištění potřebných zdrojů, uvedla také možnost přeregistrace služby
na domov pro seniory.
Bylo sděleno, že plán není jednou pro vždy daný a poptávka po službě se může výhledově změnit
a v příštím plánovacím období může být akcentována. Nicméně je nutno počítat se spoluúčastí
obcí ve výši 30% provozní ztráty.

Ing. Vykopal informoval o vývoji situace v plánované službě „domov pro seniory“ v „klášteře“,
projekt je zpracován, zatím chybí investice. Je možné, že objekt bude uvolněn celý dříve, než se
plánovalo díky přirozenému úbytku řádových sester. Částečné zázemí služby je již vybudováno.
Dále byli členové PS informováni o monitorovacích návštěvách u poskytovatelů sociálních
služeb, které již v minulém roce proběhly a o poslední monitorovací návštěvě, kterou je nutno
provést a to u poskytovatele Harmonie, p. o., v zařízení Chráněného bydlení B. Smetany 35
Město Albrechtice. Termín této návštěvy bude domluven s vedoucí chráněného bydlení paní Bc.
Marečkovou.
Z důvodu vzniku nových sociálních služeb na Albrechticku vzešla potřeba zaktualizovat katalog
poskytovatelů soc. služeb Albrechticka. Poskytovatelé budou koordinátorkou průběžně osloveni,
zda u nich nedošlo ke změnám a budou vyzváni k zaslání podkladů k aktualizaci katalogu.
Členům byla promítnuta konečná verze SWOT analýzy současného stavu zapojování veřejnosti,
zda nemají další body k jejímu doplnění a na příští pracovní skupině se zaměří na její slovní
popis.
Od pana Ing. Vykopala vzešlo doporučení, zda by bylo možné vydat pro veřejnost informátor, kde
by byly uvedeny základní informace o sociálních službách, které na Albrechticku působí.
Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že by se tyto informace mohly uvést ve zpravodaji
města Město Albrechtice, který vychází 3x do roka a z důvodu obsáhlosti by byly vydány ve 2
zpravodajích. Koordinátorka zjistí termín, kdy se bude zpravodaj města vydávat a zajistí, aby se
tyto informace do zpravodaje dostaly. Informační materiál bude zaslán i ostatním obcím, které
zpravodaj vydávají a záleží na jejich uvážení, zda tyto informace ve svém zpravodaji zveřejní.
Na příští zastupitelstvo města Město Albrechtice bude předložen návrh k navýšení grantů
v sociální oblasti. Koordinátorka zjistí termíny zastupitelstva města a společně s p. Boháčkem
připraví veškeré potřebné podklady.
Paní Hančilová členy informovala o dotačních řízeních ze státního rozpočtu pro příští rok 2015,
kdy se připravuje převod kompetencí o rozhodování o dotaci z MPSV na kraj (v současné době
se však jedná o opakovaném posunu účinnosti o další rok).
Další informace se týkala vykazování sociálních služeb za r. 2014, které vrací do OK systému,
pokud někdy již nemá přístupové údaje, je třeba požádat MPSV.
Vedoucí PS informovala o projektu „Obce sobě“.
Úkoly:
Koordinátorka – zjistit termín zastupitelstva města Město Albrechtice, zjistit termín vydání
zpravodaje města, oslovit poskytovatele a zjistit informace o jejich rozpočtu služby za rok 2014
a počtu zaměstnanců.
vedoucí soc. odboru – vyjednat s vedením města, zda je možno spojit Den sociálních služeb
s Adventním setkáním u vánočního stromu, které se koná koncem roku.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec července 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Mgr. Jana Hančilová

