Zápis z jednání pracovní skupiny pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou č.
50/2016
Datum a čas: 4. 11. 2016; 13:00 h.; MÚ Město Albrechtice
Přítomní:

Bc. Jiří Boháček, Helena Petreková, Jarmila Helienková, Helena Žilová, Mgr.

Jana Hančilová, Mgr. Lucie Škanderová, Ilona Biličková, Bc. Daniel Jurčík, Mgr. Hana
Brožovičová, Mgr. Daniela Houdková, Šárka Bednaříková, Mgr. Lenka Jedelská, Mgr. Hana
Hlisnikovská
Nepřítomní: Ing. Rostislav Kocián, Mgr. Blanka Klimošková, Marcela Hrancová, Martin
Špalek

Program jednání:
1. Prezentace výsledků dotazníkového šetření;
Účastníkům byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření pro II. Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb, které se zaměřilo na skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a
osob, pečujících o osobu blízkou. Do šetření se zapojily všechny obce vyjma Třemešné a
Liptaně. Prezentace s výsledky šetření budou rozeslány všem členům společně se zápisem ze
skupiny. Výsledky šetření budou zahrnuty ve znění nového střednědobého plánu.
Mimo dotazníkové šetření dodala každá ze služeb Hodnotící zprávu za období 2014 – 2016,
která doplnila další důležité informace a poukázala i z pohledu poskytovatelů na chybějící
(nejen) služby pro dané cílové skupiny. Hodnotící zprávy budou rozeslány členům spolu se
zápisem z pracovní skupiny.
Účastníci skupiny definovali nové cíle a opatření pro jednotlivé poskytovatele sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v souvislosti s novým střednědobým
plánem. Nejvýznamnějším cílem je udržitelnost spolupráce se všemi dosavadními službami a
tudíž zajištění finančních prostředků pro jejich provoz, finanční spoluúčasti obcí a průběžné
informovanosti cílové skupiny a veřejnosti v následujícím období.

1. Lůžka sociální péče;
Kapacita služby zůstává nezměněna, většina ze stávajících klientů stále přichází ze SZZ
Krnov, z Albrechticka a Krnovska.
2. Pečovatelská služba Help-in;
Služba získala finanční obnos od nadace na mzdy a na pořízení elektrické polohovací postele
(půjčovna kompenzačních pomůcek)
V současnosti má Help-in na Albrechticku 43 klientů; 2 pečovatelky.
3. ČKCH – Charitní domov řeholnic;
Rekonstrukce domu určeného pro Komunitní bydlení pro seniory ve vlastnictví sester
boromejek je v současné době pozastavena z důvodů chyb ve stávajících úpravách a čeká se na
další ujednání v pokračování přestavby. Termín dokončení prozatím není znám.
4. Charita Krnov – Dům dobré vůle Žáry;
Kapacita zařízení je stále zcela naplněna, nyní je evidováno přibližně 100 žádostí o přijetí
z toho více než 10 žádostí je z Albrechticka. 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.

Úkoly členů z minulé pracovní skupiny:
-

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


-

splněno (nikdo z členů PS znění nepřipomínkoval)

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


návratnost dotazníků v cílové skupině byla za daných možností maximální,
děkujeme znovu všem, především zástupcům z obcí, veřejnosti a obou
pečovatelských služeb, za výbornou spolupráci

-

s vyhodnocením dotazníkového šetření budou členové seznámeni na příští pracovní
skupině


splněno

Úkoly členů:
1. koordinátor KP:


SPRSS 2017 – 2020;

Termín příští pracovní skupiny: únor 2017
Schválila: Mgr. Jana Hančilová
Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská

