Zápis z jednání pracovní skupiny pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou č. 48/2016
Datum a čas: 26.1.2016; 13:00 h.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Mgr. Lucie Škanderová, Ilona Biličková, Stella Lišková,

Jarmila Helienková, Helena Petreková, Miloslava Hessová, Ing. Rostislav Kocián, Vlasta
Gavlasová, Bc. Monika Dudová, Martin Špalek, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská
Omluveni:

Lucie Zavadilová, Šárka Bednaříková, Mgr. Blanka Klimošková, Lenka Válková,

Helena Žilová, Mgr. Lenka Jedelská, Marcela Hrancová, Mgr. Daniela Houdková

Program jednání:
1. Dotace z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti pro rok 2016;
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s podanými žádostmi o dotace z rozpočtu města
Město Albrechtice poskytovateli sociálních služeb.
Jedná se o stávající poskytovatele:
Help-in o.p.s. – pečovatelská služba
Požadovaná částka:

150 000 Kč /40 uživatelů – kapacita 50/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
150 000 Kč.

Charita Krnov – Dům dobré vůle Žáry (domov se zvláštním režimem)
Požadovaná částka:

20 000 Kč /1 uživatel + 1 v plánu/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
20 000 Kč.

SZZ Krnov p.o. – Lůžka sociální péče
Požadovaná částka:

30 000 Kč /6 uživatelů/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
30 000 Kč.

Harmonie Krnov p.o. – Sociálně terapeutické dílny
Požadovaná částka:

15 000 Kč /48 uživatelů/

ŘS doporučuje ke schválení zastupitelstvem města Město Albrechtice grant ve výši
15 000 Kč.

Všichni žadatelé o dotaci poskytují sociální služby občanům Města Albrechtic nebo občanům
obcí Albrechticka. Zastupitelstvo města Město Albrechtice schválilo v prosinci 2015 celkovou
částku z rozpočtu pro financování sociálních služeb v roce 2016 ve výši 400 000 Kč. Celkový
objem požadovaných dotací pro rok 2016 činí 370 000 Kč.
Žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb budou předloženy ke schválení
zastupitelstvu města Město Albrechtice, které bude zasedat v průběhu měsíce února.

2. Obsazení pracovní skupiny, řídící skupiny a monitorovacího týmu;
Členové řídící skupiny schválili aktuální seznamy členů PS, ŘS a MT pro rok 2016.
 Pracovní skupina pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o
osobu blízkou:
Help-in o.p.s., Bruntál - Mgr. Jana Hančilová, Mgr. Lucie Škanderová;
Charita Krnov – Bc. Monika Dudová, Lucie Zavadilová;
SZZ Krnov – Mgr. Daniela Houdková;
Harmonie p.o., Krnov – Helena Petreková;
Česká katolická charita – Mgr. Lenka Jedelská;
Zástupce za veřejnost – Vlasta Gavlasová
+ zástupci obcí v nezměněném složení
Členství ukončili: Mgr. Petr Popek, Bc. Dagmar Motyčková (dočasně MD, zastupuje Mgr.
Škanderová), Ing. Ivo Vykopal, Mgr. Miroslava Fofová

 Řídící skupina:
Mgr. Jana Hančilová, Bc. Andrea Polišenská, Helena Petreková, Jarmila Helienková,
Martin Špalek, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská
Členství ukončila: Mgr. Miroslava Fofová
 Monitorovací tým:
Mgr. Lucie Škanderová (Help-in o.p.s.), Mgr. Lucie Myslikovjanová (Slezská diakonie – SAS
Krnov, Rýmařov), Bc. Andrea Polišenská (Slezská diakonie – NZDM), Mgr. Daniela Houdková
(SZZ Krnov), Lucie Zavadilová (Charita Krnov), Helena Petreková (Harmonie p.o.), Mgr. Lenka
Jedelská (ČKCH), Martin Špalek (MÚ M.Albrechtice), Bc. Jiří Boháček (MÚ M.Albrechtice),
Mgr. Hana Hlisnikovská (MÚ M.Albrechtice)

3. Informace o sociálních službách na e-stránkách obcí;
SWOT analýza informování a zapojování veřejnosti do procesu Komunitního plánování byla
uzavřena vytvořením dokumentu „Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesu
SPRSS“.

Dokument uvádí přehled využívaných a doporučovaných forem informování a

zapojování veřejnosti, koordinátorovi a členům PS stanovuje kompetence v rámci tohoto
procesu. Dokument je rozeslán členům společně se zápisem.
V návaznosti na SWOT analýzu byly také zaktualizovány webové stránky Města Albrechtic.
Veškeré informace a dokumenty komunitního plánování a informace o poskytovatelích
jednotlivých sociálních služeb jsou uvedeny v levém menu pod záložkou „Občan“ – „Komunitní
plánování sociálních služeb“ – „Sociální služby Albrechticka“ – „Vybrané sociální služby mimo
region Albrechticka“/obsah poslední položky se připravuje/. Členové skupiny byli vyzváni
k revizi obsahu.
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
Zástupci obcí budou postupně vyzváni koordinátorkou ke spolupráci na úpravě webových
stránek v jednotlivých obcích Albrechticka tak, aby se rozsah informací o sociálních službách na
webech sjednotil. Každá obec bude mít ve výše uvedené struktuře ještě vlastní položku „Sociální
služby v obci“.

4. diskuze;
V rámci připravovaného dotazníkového šetření, které bude předcházet přípravě
II.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka,v průběhu roku 2016 byl
diskutován obsah minulých dotazníků, způsob distribuce a zajištění návratnosti. Zástupci obcí i
poskytovatelů byli zároveň dotázáni, zda jsou spokojeni se stávajícími službami a zda nějakou
postrádají – byla diskutována např. potřebnost domácí ošetřovatelské služby.
V letošním roce proběhnou zbývající monitorovací návštěvy poskytovatelů SSZ Krnov
(Lůžka sociální péče) a Charita Krnov (Dům dobré vůle Žáry – DZR), které byly v roce minulém
odloženy z důvodu rekonstrukcí v obou zařízeních.
Na podzim 2015 proběhla informační schůzka Bc. J.Boháčka s albrechtickými seniory na
setkání Klubu důchodců M.Albrechtic. J.Boháček informoval o změnách v oblasti dávek OZP –
příspěveku na péči a příspěvku na mobilitu, příspěvku na bydlení, senioři se dotazovali na
pečovatelskou službu, opatrovnictví a další témata. Na pracovní skupině se dohodla paní Vlasta
Gavlasová na dalším setkání v měsíci únoru.

Úkoly členů:
1. zástupci obcí i poskytovatelů – webové stránky – revize textu, připomínky;
2. koordinátorka KP:
-

dokončení úpravy webových stránek obcí Albrechticka

-

aktualizace webových stránek ostatních obcí Albrechticka

-

příprava dotazníků pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a
osob, pečujících o osobu blízkou k diskuzi na příští pracovní skupině;

-

kontakt zástupců obcí Heřmanovice a Liptaň ohledně další spolupráce na komunitním
plánování;

3. vedoucí

sociálního

odboru

–

informativní

schůzka

v Klubu

důchodců

ve

M.Albrechticích

Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:
1. vedoucí sociálního odboru – rozešle informativní email poskytovatelům před termínem
/1.11./ podání žádostí o dotace; obvolá poskytovatele ohledně účasti a organizace
předvánočního jarmarku;

 všichni poskytovatelé podali žádost o dotaci v termínu a požadovanou formou
2. koordinátorka KP – zpracuje materiál „Metodika informování a zapojování veřejnosti do
procesu komunitního plánování sociálních služeb Albrechticka“, který schválí řídící
skupina KP;
 vyhotoveno, viz webové stránky města
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/komunitni-planovani-na-albrechticku/metodiky-sprss/

Termín příští pracovní skupiny: duben 2016
Schválila: Mgr. Jana Hančilová
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská

