Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou č. 44/2014
Datum a čas: 07. 08. 2014 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Lucie Zavadilová, Mgr. Petr Popek, Helena Žilová, Jarmila Helienková, Naděžda
Nosková, Miloslava Hessová, Bc. Jiří Boháček, Helena Petreková

Omluveni:

Mgr. Jana Hančilová, Bc. Dagmar Motyčková, Ing. Jitka Hanusová, Bc. Yvona
Marečková, Mgr. Miroslava Fofová, Stella Lišková, Mgr. Hana Hlisnikovská,
Ing. Hana Rousová

Jednání zahájila koordinátorka SPRSS Lucie Zavadilová
Po úvodním přivítání omluvila koordinátorka vedoucí pracovní skupiny, paní Mgr. Hančilovou
z nepřítomnosti na jednání a předala členům informaci o dotaznících MSK, který v rámci
projektu Evaluace sociálních služeb oslovuje poskytovatele sociálních služeb s žádostí o vyplnění
dotazníků za všechny registrované sociální služby. Vyplněné dotazníky by měly sloužit
k optimalizaci základní sítě sociálních služeb.
Koordinátorka přenechala členům prostor ke sdělení novinek z obcí a od poskytovatelů
sociálních služeb. V obci Petrovice nastala změna ve vedení obce. Paní Markéta Mertová nyní
působí ve funkci místostarostky a starostou obce Petrovice je pan Dr. Jaromír Hořínek.
Dále byla členům předána informace o ukončení činnosti paní PhDr. Beáty Bakošové k 30. 06.
2014 v pracovní skupině Senioři a o přechodu zařízení „Dům dobré vůle Žáry“, poskytovatele
Manemi, o.p.s. pod Charitu Krnov. Ředitelka Charity Krnov, paní Monika Dudová byla pozvána
na jednání řídící skupiny, na které v této věci sdělí podrobnější informace.
Členům pracovní skupiny bylo připomenuto zasílání podkladů k aktualizaci katalogu
poskytovatelů sociálních služeb, které je nutno zaslat do konce srpna. S panem Mgr. Popkem
bylo dohodnuto zařazení lůžek sociální péče SZZ Krnov, p. o. do katalogu.
Předběžně byl se členy monitorovacího týmu dohodnut termín monitorovací návštěvy
u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení Chráněného bydlení B. Smetany Harmonie, p. o.
v Městě Albrechticích. Z důvodu čerpání dovolené vedoucí CHB paní Marečkové
a místostarostky Ing. Hanusové bude monitorovací návštěva uskutečněna v období od 18. srpna 29. srpna 2014.

Členům byla rozdána tištěná verze Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka na období 2014 – 2016, která je veřejnosti k dispozici jak v elektronické podobě
na webových stránkách města tak i v tištěné podobě na sociálním odboru Měú Město
Albrechtice.
Posledním bodem jednání byla práce na dynamické části SWOT analýzy současného stavu
zapojování veřejnosti. Členové využili strategii MAX - MIN (maximalizace silných stránek
s cílem eliminovat hrozby a minimalizace slabých stránek za využití příležitostí). Členům se
podařilo rozpracovat jak pomocí silných stránek využít příležitostí a jak lze pomocí silných
stránek předejít ohrožením. Na dokončení dynamické části SWOT analýzy se zaměříme
na příštím jednání pracovní skupiny.
Úkol:
Všichni členové pracovní skupiny – dále pouvažovat nad dynamickou částí SWOT analýzy –
hledání příležitostí k překonání slabých stránek a jak lze pomocí silných stránek překonat
stránky slabé.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec září 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Mgr. Jana Hančilová

