Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou č. 45/2014
Datum a čas: 09. 10. 2014 v 08.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Lucie Zavadilová, Mgr. Petr Popek, Helena Žilová, Jarmila Helienková, Naděžda
Nosková, Miloslava Hessová, Helena Petreková, Mgr. Jana Hančilová,
Bc. Dagmar Motyčková, Mgr. Miroslava Fofová, Stella Lišková, Mgr. Hana
Hlisnikovská, Anna Zahradníková, Šárka Bednaříková, Ing. Rostislav Kocián

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Bc. Yvona Marečková, Vlasta Křížková, Miroslava Čechová

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny paní Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním přivítání byl dán členům prostor ke sdělení novinek z obcí a od poskytovatelů
sociálních služeb. Paní místostarostka Janova pozvala všechny na Vánoční trhy, které se
uskuteční dne 22. 11. od 13.00 hodin v Janově na náměstí. Pan starosta Třemešné členům předal
informaci o plánované výstavbě bytů pro seniory a to v současných prostorech budovy Motorestu
57, který se nachází v Rudíkovech.
Koordinátorka představila nového člena pracovní skupiny a to paní Annu Zahradníkovou, která
bude pravidelně docházet na pracovní skupiny jako zástupce Klubu důchodců Město Albrechtice.
Novou předsedkyní Klubu důchodců v Městě Albrechticích se stala paní Vlasta Gavlasová.
Dále byl u poskytovatelů sociálních služeb zjištěn předběžný zájem, zda se zúčastní každoroční
akce pořádané městem Město Albrechtice a to Adventního setkání u vánočního stromu dne 05.
12. 2014. Koordinátorka během měsíce října rozešle poskytovatelům e-mail, ve kterém budou
vyzváni k potvrzení účasti na této akci, k zaslání požadavků a krátkého představení jejich
sociálních služeb pro moderátora.
Dne 17. 09. 2014 proběhlo v Městě Albrechticích 36. zasedání Zastupitelstva města, na kterém
vystoupil vedoucí sociálního odboru pan Bc. Boháček s žádostí o navýšení grantů v sociální
oblasti. Tento návrh byl členy zastupitelstva podpořen a my tak získali finance na dokrytí
sociálních služeb, které jsou na území Albrechticka poskytovány.
Z důvodu blížícího se ukončení pracovní smlouvy koordinátorky, byl vedením Města Město
Albrechtice starostům a starostkám spolupracujících obcí zaslán dopis, aby si položku příspěvek
na mzdu koordinátora, na které se finančně podíleli i v roce 2014, zařadili do rozpočtu na celý
příští rok 2015. Přílohou dopisu byla i tabulka s předběžnou částkou připadající na jednotlivé
obce za rok.

Vedoucí pracovní skupiny 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, který
přihlíží k finanční spoluúčasti obce na sociální služby a proto se doporučuje zachovat finanční
podporu obcí na sociální služby ve stejné míře, aby nedošlo ke krácení. Dále předala informaci
o vykazování sociálních služeb za r. 2014, které MPSV vrátilo do OK systému, stejně jako
podávání žádostí na kraj na r. 2015. V rámci dotačního řízení dojde k několika zásadním
změnám:
- poskytovatelé neobdrží rozhodnutí o přiznání dotace, ale bude uzavřena smlouva
- hlášení změn nebude možné v průběhu celého roku, ale pouze do 30. 06. aktuálního roku
(podléhá schválení zastupitelstvu kraje)
- budou probíhat kontroly čerpání dotací krajem
- bude limitována tvorba zisku služeb
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). Členové
ve SWOT analýze provedli menší úpravy a začali rozpracovávat jak lze pomocí příležitostí
překonat stránky slabé. Koordinátorka změny do analýzy zapracuje a rozešle společně
se zápisem.
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. Každý člen vymyslí alespoň jeden bod.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec listopadu – začátek prosince 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Mgr. Jana Hančilová

