Zápis pracovní skupiny Pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o osobu blízkou
č. 33/2013
Datum a čas: 19. 03. 2013 v 12.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Dagmar Motyčková, Lucie Zavadilová, Mgr. Petr Popek,
Naděžda Nosková, Helena Žilová, Jarmila Helienková, Ing. Hana Rousová, Ing.
Jitka Hanusová, Mgr. Miroslava Fofová, Bc. Yvona Marečková, Helena
Petreková, Miroslava Čechová, Ing. Rostislav Kocián, Martina Kociánová, Šárka
Mohilová DiS.

Omluveni:

Stella Lišková, Šárka Šindelářová, Monika Dudová, Miloslava Hessová, Šárka
Bednaříková, Květoslava Vondráková, Mgr. Blanka Klimošková

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupin Mgr. Jana Hančilová
Po úvodním uvítání vedoucí pracovní skupiny členové pracovali na monitorování cílů a opatření
SPRSS Albrechticka. Jednalo se především o monitorování cílů týkajících se poskytovatele
sociálních služeb Harmonie, p. o.
Ing. Rousová členy seznámila se složením monitorovacího týmu, který byl jmenován řídící
skupinou a s analýzou SPRSS ve vztahu k potřebnosti, rozvoji a kvalitě sociálních služeb a jejich
financování v MSK. Informovala členy také o nabídce bezplatného vzdělávání v oblasti
plánování sociálních služeb Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. v rámci projektu OP LZZ.
Jedná se o akreditované 2-denní, 4-denní, 8-denní kurzy, dále pak o tématické semináře a
možnost konzultací. Veškeré potřebné informace budou zaslány všem členům e-mailem.
Dále byli členové informováni o přípravě kulatého stolu na téma Aktivní stárnutí, které se
uskuteční na podzim tohoto roku. Momentálně probíhá oslovování přednášejících, kteří by
na kulatém stolu na toto téma pohovořili. V odpoledních hodinách se plánuje workshop
na téma Trénování paměti.

Členové měli možnost vyjádřit své připomínky k dodatkům Jednacího řádu a Organizační
struktury SPRSS Albrechticka, které byly přímo na jednání pracovní skupiny zapracovány
do textu.

›

Ing. Rousová členům podala informace o bezbariérovém městě = problémy imobilních občanů,
bariéry ve městě neumožňují pohyb (nevhodné autobusové nádraží). Na Radu Města Město
Albrechtice byla zaslána žádost, zda město uvažuje o odstraňování bariér a pokud ano, jak.
Zjistit u tajemníka Města Město Albrechtice Ing. Vavery průjezdnost města, zjistit možnosti
umístění semaforu na křižovatce Krnovská + B. Smetany. (Uživatelé Harmonie, p. o. budou
docházet do chráněných dílen.)

Předběžný termín příští pracovní skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Zavadilová Lucie
Schválila: Ing. Hana Rousová

