Zápis z jednání pracovní skupiny –
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A ODBORNÉHO
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Dne: 23.9.2015
Přítomni: Mgr. Petr Antoni, Bc. Benešová Ivana, Hradcová Michaela, Hrádková Radka,
Mgr. Hrdličková Miroslava, Kobelčuková Zdenka, DiS., Mgr. Kočandrlová Květoslava,
Mgr. Kuďousková Kateřina, Lávičková Aneta, Mgr. Malá Kateřina, Ing. Nováčková Karolína,
PhDr. Venclíčková-Baranniková Zdena, Mgr. Wankovská Karolína, Bc. Michaela Šípková,
DiS.
Omluveni:, Mgr. Grygová Petra, Hrádek Jiří, Mgr. Karasová Marta, Ing. Kořánová Lucie,
Mgr. Miroslav Jan Šramota, Mgr. Hamousová Zdeňka
Hosté: Mgr. Kamila Sulíková – koordinátor, vedoucí OSV

1. Mgr. Kamila Sulíková – přivítala všechny přítomné v Sociálně terapeutické dílně
Kamarád – Lorm v Žatci a seznámila je s programem dnešního jednání
2. - Mgr. Petr Antoni pozval přítomné na 6. reprezentační ples seniorů v Žatci, který se
bude konat 24.10.2015 a požádal o zaslání počtu míst k rezervaci do 16.10.2015
- Dne 7.10.2015 se koná v Domě pro seniory den otevřených dveří od 10 do 16
hodin
- Mgr. Miroslava Hrdličková pozvala přítomné na den otevřených dveří do
Azylového domu, který provozuje o.s. Vavřinec dne 7.10.2015 od 9 do 15 hodin
- Michaela Hradcová pozvala přítomné na den otevřených dveří dne 7.10.2015 –
dopoledne v sociálním centru a odpoledne v mateřském centru Sedmikráska
- Mgr. Sulíková Kamila – přivítala novou členku PS – Mgr. Karolínu Wankovskou
z Oblastní charity Most a oznámila nového poskytovatele sociálních služeb o.s.
Vavřinec, které zastupuje Mgr. Miroslava Hrdličková – od 1.10.2015 budou
provozovat AD v Žatci, šatník, SAS
3. Mgr. Kamila Sulíková informovala přítomné o adresáři sociálních služeb, který bude
jak v elektronické podobě, tak ve formě letáku. Fotky budov v adresáři obsaženy
nebudou, všichni poskytovatelé mohou zaslat podrobnější popis poskytovaných
služeb, které budou uveřejněny na webu a ve zkrácené podobě v letáku.
4. Koncepce sociálního bydlení - - sociální bydlení není dosud legislativně ukotveno
- Návrh - sociální bydlení by měla provozovat neziskovka s tím, že by měla
podporu Města

-

Mgr. Karolína Wankovská informovala přítomné, že je možné získat příspěvek na
kauce na byt od nadací, jako je Nadace O. Havlové, Maxové a nadace Agrofert –
k vyplnění žádosti je potřeba písemnou přímluvu.

5. Mgr. Kamila Sulíková se spojí s ředitelkou ÚP v Žatci a zjistí, zda nemají pracovníka
(HN, nezaměstnanost), na kterého bychom se mohli obrátit, a který by se účastnil
jednání PS
6. Kraj aktualizuje střednědobý plán - noclehárny, SAS
- MěÚ Žatec reviduje organizační řád – Mgr. Sulíková vznese návrh na
přehodnocení pozice koordinátora KP
7. Členové PS vytipují jedno opatření z KP, které by mělo být tématem na rok 2016
a do 2.10.2015 zašlou na e-mail sulikova@mesto-zatec.cz , bude podkladem pro
tvorbu rozpočtu
8. Michaela Hradcová navrhla, zda by PS nepořádala reprezentační ples komunitního
plánování, záštitu nad pořádáním by převzala pokaždé jiná organizace – členové PS
zašlou na e-mail sipkova@mesto-zatec.cz svůj postoj k návrhu

Plánované termíny setkání:

26.11.2015 – 15.00 – výroční setkání – místo setkání bude upřesněno

V Žatci dne 23.9.2015
Zapsala: Bc. Michaela Šípková, DiS.

