Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou č. 47/2015
Datum a čas: 22.9.2015;13h
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Bc. Jiří Boháček, Lucie Zavadilová, Naděžda Nosková, Miloslava Hessová,

Jarmila Helienková, Mgr. Daniela Houdková, Stella Lišková, Ilona Biličková, Mgr. Lenka
Jedelská, Martin Špalek, Vlasta Gavlasová, Mgr. Jana Hančilová, Vlastimil Adámek
Omluveni:

Helena Petreková, Bc. Yvona Marečková, Mgr. Miroslava Fofová, Bc. Dagmar

Motyčková, Bc. Monika Dudová, Šárka Bednaříková, Mgr. Blanka Klimošková, Anna
Zahradníková, Helena Žilová, Lenka Válková, Ing. Rostislav Kocián

Program jednání:
Před zahájením jednání byly představeny nové členky pracovní skupiny – Mgr. Lenka
Jedelská, vedoucí Charitního domova Město Albrechtice a Mgr. Daniela Houdková, vedoucí
sociální pracovnice služby Lůžka sociální péče Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.
Členství nových členů schválí Rada města Města Albrechtice.

1. Poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Města Město
Albrechtice:
Byla konzultována aktualizace dokumentu „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
MMA“ pro rok 2016, dokument bude dále postoupen ke schválení řídící skupině. Aktuální
termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města je 1.11.–30.11. 2015. Veškeré informace
k žádostem

jsou

dostupné

na

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/verejna-financni-

podpora/verejna-financni-podpora/verejna-podpora-pro-rok-2016/ Pro financování sociálních
služeb na Albrechticku bude požadováno navýšení rozpočtu pro dotace poskytovatelům SS na
rok 2016 na 400 000 Kč.

2. Revize střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – stanovené cíle a opatření
pracovní skupiny pro období 2014 – 2016;
Proběhla diskuze nad vyhodnocením cílů a opatření, nastavených střednědobým plánem pro
sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Členové se shodli, že v průběhu
minulých let i nadále se daří naplňovat oba hlavní cíle – „Posílení a rozšíření kapacity terénních
služeb“ (Pečovatelské služby) a „Udržení stávajících služeb Harmonie p.o.“. Z důvodu
nedostatečných relevantních finančních zdrojů nebyl naplněn cíl „Zřízení domova pro seniory“.
Vedení Charitního domova M.A. hledání dalších možných zdrojů nadále zvažuje.
Mgr. Lenka Jedelská dále informovala o rekonstrukci objektu bývalé prádelny na
ul.Nemocniční 3, v jejímž rámci vznikne komunitní bydlení pro seniory starší 60 let ve 13
bytových jednotkách. Realizátorem projektu, který by měl být dokončen v létě 2017, je
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Členové byli vedoucím SO informování o obdobném záměru ze strany majitelů domu na ul.
Míru 12/3.
3. Dokončení SWOT analýzy informovanosti a zapojování veřejnosti do procesu KP;
Členové pracovní skupiny prodiskutovali současné formy informování a zapojování
veřejnosti do procesu KP, s rozdíly a specifiky v té které obci. Jako prioritní způsob informování
o KP a dostupných sociálních službách jednoznačně určili webové stránky obcí, které v současné
době vykazují velmi odlišnou strukturu a zpracování daných informací a dohodli se na struktuře
obsahově jednotné, kterou vypracuje koordinátorka. Ve spolupráci se zástupci obcí budou poté
jednotlivé webové stránky upraveny. Zástupci obcí byli požádáni o spolupráci při zpracování
informací o využívání jednotlivých forem/nástrojů informovanosti v obcích (letáky, katalogy,
zpravodaje, rozhlas atd.) – viz xls. tabulka „Informovanost o sociálních službách Albrechticka“,
za účelem uzavření SWOT analýzy a vytvoření metodiky informovanosti a zapojování veřejnosti
do procesu KP.
V závěrečné diskuzi byly zmíněny termíny vánočních jarmarků – 27.11. ve Městě
Albrechticích (opět se budou prezentovat také poskytovatelé sociálních služeb) a 5.12. v Janově.
Předsedkyně Klubu důchodců paní Vlasta Gavlasová se s vedoucím sociálního odboru
dohodla na přednášce, která se uskuteční na schůzi klubu v dohodnutém termínu.
Byly diskutovány monitorovací návštěvy, které budou pokračovat u poskytovatelů SZZ
Krnov – Lůžka sociální péče a U Charity Krnov – Domu dobré vůle Žáry.
Mgr. Miroslava Fofová předeslala informaci o své rezignaci na členství v pracovní
skupině, spolu s ní navrhne nového zástupce za Harmonii p.o.

Úkoly členů:
1. vedoucí sociálního odboru – rozešle informativní email poskytovatelům před termínem
/1.11./ podání žádostí o dotace; obvolá poskytovatele ohledně účasti a organizace
předvánočního jarmarku;
2. koordinátorka KP – zpracuje materiál „Metodika informování a zapojování veřejnosti do
procesu komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka“, který schválí řídící
skupina KP;

Termín příští pracovní skupiny: prosinec 2015
Schválila: Mgr. Jana Hančilová
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská
Schválila: Mgr. Jana Hančilová

