Pracovní skupina „Senioři“,
působící v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně

Zápis ze setkání ze dne 9.3.2015 ve 14:00 hod.
místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost
Přítomni:, Mgr. Pavla Dörrová Ing. Vladimíra Křížková, Mgr. Jana Trnečková, Bc. Helena Valíčková,
Jarmila Pleskačová, Bc. Marcela Prchalová, Marie Slezáková, Bc. Michaela Klepáčová, Helena Bartalová,
Tereza Sácká, DiS, Mgr. Zdeněk Gloz, Vladimír Čech, Václav Galjanič,
Nepřítomni- omluveni: Petr Král, Zdena Hatalová, Jan Škrkal, Anna Bušková, Mgr. Ambrožová,
Nepřítomni – neomluveni: Mgr. Jan Černý
1. Úvod a informace ke Dni sociálních služeb
Koordinátorka přivítala přítomné, představila program dnešního jednání, který se nijak významně neliší od
pozvánky.
Koordinátorka informovala o současném stavu přípravy Dne sociálních služeb. Akce je plánována na
9.6.2015 v areálu prostoru parku před zimním stadionem. Bude se konat za každého počasí – využijeme
prostory Zimního stadionu. Návrhy na doprovodný program zasílejte emailem. Poskytovatelé budou
vyzváni k přihlášení a také k nahlášení požadavků. Soutěžní disciplíny pro poskytovatele a jejich uživatele
zajistí převážně Parkinsonici, kteří se nabídli jako rozhodčí. Připraveno bude cca 5 velmi nenáročných
disciplín.
Na návrh dalších pracovních skupin plánujeme i zapojení veřejnosti, a to cestou soutěžního kvízu, který ve
spolupráci s poskytovateli soc. služeb zajistíme. Odpovědi by byly dohledatelné v prezentacích služeb.
Nejlepší bude kombinace aktivit (ve stáncích služeb, které budou nabízet účastníkům aktivity) a kvízu (pro
služby např. Kontaktního centra, noclehárny či nízkoprahového zařízení pro děti a mládež).
Akce se bude konat od 10 do 16 hodin, počítejte také s časem na přípravu.
Další podněty či náměty zasílejte, prosím, emailem koordinátorce komunitního plánování sociálních
služeb.
2. Informace o dovybavení pobytových služeb pro seniory
Koordinátorka předala slovo ředitelkám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje – Mgr. Trnečkové
(S-centrum) a Ing. Křížkové (DPS Bažantnice).
Ředitelka S-centra informovala o zakoupení elektrických polohovatelných postelích – mají jich již 141. Také
pořídili elektrický zvedák. Nyní budou pokračovat v zabudovávání informačního systému a dobarvování
pokojů. Podle plánu budou realizovat i úpravy zadní části zahrady, kde chtějí vybudovat posezení. Vše
samozřejmě závisí na financích, ale podle výsledků dotací je paní ředitelka víceméně spokojená a domnívá
se, že vše budou realizovat dle původního plánu.
Ing. Křížková předala informace o nákupu 20 ks polohovatelných lůžek a stolků k nim. Vše ostatní závisí na
dotacích… Koordinátorka se dotázala, jak to vypadá s venkovními prostorami – pozemek je již jejich, ale
letos rozhodně neplánují realizovat nějaké venkovní úpravy těchto prostor, neboť počítají se zateplováním
budovy. Vzhlede
m k tomu by byla realizace těchto kroků neefektivní, budou pokračovat až po provedení opláštění.
3. Průvodce krizovými situacemi (priorita B: Zvýšení informovanosti a osvěty uživatelů, veřejnosti
a politických reprezentantů obcí)

Pracovní skupina „Senioři“,
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Koordinátorka informovala o aktivitě Sestavení průvodce, jak postupovat v nepříznivé situaci, která je
součástí priority B z nově schváleného Komunitního plánu sociálních služeb. Jde o to, že bychom chtěli pro
cílové skupiny vytipovat nejčastější problémy, s nimiž se potýkají a dát jakýsi návod, jak mohou v těchto
situacích postupovat nebo na koho se mohou obrátit.
V této pracovní skupině se zaměříme na problémy seniorů. Materiál by se vydal až v rámci projektu na
KPSS a zvyšování informovanosti a povědomí sociálních službách, který plánujeme podat, jakmile budou
vyhlášeny výzvy. Není ale od věci na tomto pracovat už nyní, protože to jistě nebude zcela jednoduché.
Padaly dotazy na to, jestli půjde o celou brožuru, kde budou všechny cílové skupiny nebo o letáčky pro
danou skupinu. Členové pracovní skupiny by se přikláněli spíše k letáčkům..
Dále proběhla diskuze k tomu, jak je distribuovat – přes obce, knihovny, lékaře.
Následně již pracovní skupina přistoupila k vymezení problémů:
1. Zhoršení zdravotního stavu seniora
· Chci zůstat doma
- péče rodiny
- terénní služby
- zaměstnání rodinných příslušníků - ambulantní služby
- odlehčovací služby
· Nemůžu zůstat doma - pobytové služby
- odlehčovací služby
2. Potřebuji pomoci s vyřízením dávek a příspěvků na sociální péči
3. Pomoc při obstarání kompenzační pomůcky, možnost Euroklíčů
4. Bydlení pro seniory
5. Řešení osamělosti, izolace - zájmová činnost
- dobrovolníci
- tísňová péče
6. Zadlužení, nebezpečí půjček
7. Stravování seniorů, nákupy
8. Dopravování seniorů (např. k lékaři) - slevy MHD
- DONERA, sanitka
- příspěvek na mobilitu
- slevy ZTP
9. Vzdělávání seniorů
10. Pomoc při hledání lékaře
11. Ověřování dokladů
12. Postup v případě úmrtí
Příště na pracovní skupině navážeme na tato témata a zkusíme zpracovat návrhy řešení.

4. Další informace z KPSS a diskuze
Pan Čech upozornil na skutečnost, že elektronická verze Katalogu sociálních služeb nefunguje tak, jak má
– respektive nefungují některé prokliky a nejsou zde aktuální všechny informace. Koordinátorka
informovala, že tyto informace si mají hlídat sami poskytovatelé a ti byli opakovaně vyzýváni
k aktualizaci dat. Každopádně se na to podíváme a zkusíme vyřešit tyto problémy.
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5. Závěr
Koordinátorka Bc. Prchalová všem poděkovala za účast a spolupráci a ukončila jednání pracovní skupiny
Senioři.
Termíny pro schůzky pracovní skupiny senioři jsou následující:
20.4.2015 od 14:00 hodin

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová – koordinátorka KPSS Hodonín

