Zápis z jednání pracovní skupiny pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou č.
49/2016
Datum a čas: 26.4.2016; 13:00 h.; MÚ Město Albrechtice
Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Mgr. Lucie Škanderová, Lucie Zavadilová, Helena

Petreková, Jarmila Helienková, Šárka Bednaříková, Stella Lišková, Ilona Biličková, Mgr.
Daniela Houdková, Mgr. Lenka Jedelská, Helena Žilová, Martin Špalek, Mgr. Hana Hlisnikovská
Nepřítomní: Bc. Jiří Boháček, Ing. Rostislav Kocián, Mgr. Blanka Klimošková, Marcela
Hrancová

Program jednání:
1. Webové stránky obcí;
Obce Albrechticka dokončily aktualizaci informací o sociálních službách na webových
stránkách. Informace mají jednotnou strukturu – vždy je uveden odkaz na „Sociální služby
v obci“, tj. služby občanům v dané lokalitě, na „Sociální služby na Albrechticku“ – služby
dostupné a zahrnuté ve střednědobém plánu Albrechticka pro vymezené cílové skupiny a
„Komunitní plánování na Albrechticku“ – o co se jedná, jaký je jeho smysl a jaká je historie
KP na Albrechticku.

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
http://www.obecholcovice.cz/ - Komunitní plánování a sociální služby
http://www.tremesna.cz/index.php?nid=1333&lid=cs&oid=2275596
http://www.obecjindrichov.cz/pece-o-obcany/
http://www.mestojanov.cz/socialni-sluzby/ms-1796/p1=1796
http://www.petrovicebr.cz/komunitni-planovani-socialni-sluzby-v-obci/ds-1005/p1=2322
http://www.obec-vysoka.cz/komunitni-planovani-a-socialni-sluzby/

2. Dotazníkové šetření pro nový plán sociálních služeb;
Členové byli seznámeni s navrženým zněním dotazníku pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby, pečující o osobu blízkou. Všichni byli vyzváni k připomínkování jejich
obsahu do konce května. Dotazník byl rozeslán emailem a je dostupný na webových stránkách
Albrechtic na záložce „Střednědobý plán sociálních služeb“ – „Dotazníkové šetření 2016“ http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/strednedobyplan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/
1. Lůžka sociální péče;
Mgr. Houdková informovala členy o probíhající rekonstrukci prostor nemocnice a přilehlého
parku. Rekonstrukce by měla být dokončena v červnu, park je již částečně nově osázen stromy,
vybaven rehabilitačními stroji, budou opraveny původní i nové stezky a prostor bude otevřený a
přístupný i veřejnosti. Rekonstrukce se nepojí jen s opravami, ale také profesionalizací
pracoviště albrechtické nemocnice, která se bude dále zaměřovat na geriatrii a paliativní péči.
Nově budou k dispozici také pokoje, umožňující pobyt příbuzných pacientů.
Kapacita služby zůstává nezměněna, většina ze stávajících klientů stále přichází ze SZZ
Krnov, z Albrechticka a Krnovska.
2. Pečovatelská služba Help-in;
Mgr. Škanderová informovala o aktuální kapacitě - na Albrechticku má Help-in nyní 48
klientů (z celkových 185), k dispozici je 1 pečovatelka na celý a 1 na ¾ úvazek. Služba je
k dispozici i během víkendů dle dohody.
3. ČKCH – Charitní domov řeholnic;
Mgr. Jedelská informovala o rekonstrukci domu v Albrechticích na ul. Nemocniční 3 – pokud
bude vše pokračovat podle plánu, měla by být rekonstrukce dokončena v říjnu tohoto roku.
K dispozici bude celkem 13 bytů, 2 dvoupokojové a 11 jednopokojových. Zájemci se mohou
předběžně informovat u paní Jedelské.
4. Charita Krnov – Dům dobré vůle Žáry;
8.4.2016 proběhla v zařízení předposlední monitorovací návštěva za období platného

střednědobého plánu. Domovem provedla členy monitorovacího týmu Bc. Monika Dudová,
ředitelka Charity Krnov a Lucie Zavadilová, sociální pracovnice Domova dobré vůle.
Zařízení má v současné době celkovou kapacitu 29 osob, ta je zcela naplněna a eviduje
nyní přibližně 100 žádostí o přijetí. V uplynulém roce proběhla rekonstrukce prostor, která
odstranila třílůžkové pokoje, neslučující se s legislativou stanovenými Standardy kvality služby.
Nyní je k dispozici 10 dvoulůžkových a 9 jednolůžkových pokojů. O klienty pečuje 24 hodin
denně personál zdravotního a sociálního úseku, střídavě na 12 hodinových směnách.
V současné době jsou v zařízení 3 klienti z Města Albrechtic, 1 z Třemešné, 7 z Krnova, 1
z Vrbna a další z Opavska, Ostravska a jiných regionů.
Prezentace služby s fotografiemi interiéru je rozeslána členům spolu se zápisem.
Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:
1. zástupci obcí i poskytovatelů – webové stránky – revize textu, připomínky;
 webové stránky upravily všechny obce vyjma Heřmanovic a Liptaně
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;

 splněno, viz webové stránky města
http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/komunitni-planovani-na-albrechticku/metodiky-sprss/
3. vedoucí sociálního odboru – informativní schůzka v Klubu důchodců ve M.Albrechticích
 proběhlo 3.2.2016
Úkoly členů:
1. členové pracovní skupiny:
-

seznámí se se zněním dotazníků a zašlou případné připomínky nejpozději do konce
května

-

zástupci obcí naplánují průběh dotazníkového šetření tak, aby byla zajištěna co
možná největší návratnost

-

s vyhodnocením dotazníkového šetření budou členové seznámeni na příští pracovní
skupině

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

