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

Zápis ze setkání ze dne 9.2.2015 ve 14:00 hod.
místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost
Přítomni:, Mgr. Pavla Dörrová Ing. Vladimíra Křížková, Bc. Helena Valíčková, Bc. Marcela Prchalová, Marie
Slezáková, Bc. Michaela Klepáčová, Helena Bartalová, Anna Bušková, Tereza Sácká, DiS, Zdeněk Gloz,
Vladimír Čech
Nepřítomni- omluveni: Mgr. Jana Trnečková, Jarmila Pleskačová, Petr Král, Zdena Hatalová, Jan Škrkal,
Mgr. Marta Kadlecová,
Nepřítomni – neomluveni: Bc. Petra Mikulášková, Mgr. Ambrožová, Zdena Hatalová, Václav Galjanič, Mgr.
Jan Černý
1. Úvod a hlasování o novém členovi pracovní skupiny
Koordinátorka přivítala přítomné a přivítala mezi jinými i nového zájemce o členství v pracovní skupině –
pana Vladimíra Čecha. Pan Čech vystoupil a popsal své důvody pro členství ve skupině – je z Dubňan a
stará se o svou maminku, která je již upoutána na lůžko. Když pátral po nabídce sociálních služeb na
Hodonínsku, narazil na nově připravovaný Komunitní plán sociálních služeb a kontaktoval koordinátorku.
Ta nabídla členství v této skupině za uživatele.
Koordinátorka nechala hlasovat o členství pana Čecha v pracovní skupině „Senioři“ komunitního plánování:
Přítomní členové pracovní skupiny jednohlasně souhlasili s členstvím.
pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
2. Připomínky k organizační struktuře KPSS
Koordinátorka informovala o plánovaných změnách v Základní listině KPSS, které plánuje upravit. Jde o to,
že dokument je nazván Základní listina KPSS města Hodonína, avšak již nějakou dobu se plánuje pro celé
území správní obce s rozšířenou působností. Návrh tedy zní: nahradit „města Hodonína“ slovem
„Hodonínska“ – a to pro všechna místa v tomto dokumentu.
Také by mělo dojít k úpravě organizační struktury KPSS – úprava spočívá v zahrnutí spádových obcí do
procesu KPSS a také zohlednění úprav pracovních skupin (rozdělení skupiny zdravotně postižení a
senioři), které se uskutečnilo v minulém roce. Koordinátorka navrhla zapojení spádových obcí skrze
koordinátora KPSS, protože zatím s obcemi skutečně komunikuje sama. Do budoucna nelze vyloučit, že se
tyto osoby budou chtít více zapojit a např. docházet do pracovních skupin. Zatím jsme však ve spolupráci
s obcemi na začátku…
Všichni přítomní souhlasili jak se změnou organizační struktury, tak s úpravou Základní listiny KPSS.
3. Plán činností a rozdělení úkolů
3.1. Průřezové priority: Informovanost o sociálních službách
Plánujeme uskutečnit v letošním roce Den sociálních služeb
Padaly návrhy na to, jak by měl veletrh či den sociálních služeb vypadat, kde a kdy by se měl uskutečnit.
Koordinátorka navrhuje zařadit soutěžní disciplíny z aktivizačních činností, které služby s klienty realizují.
Představa je taková, že soutěžení by probíhalo jako součást doprovodného programu a soutěžní týmy by
čítaly jak zaměstnance, tak uživatele soc. služeb.
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Dále z jiných pracovních skupin vyvstal požadavek, na realizaci této aktivity a prezentaci svých služeb
venku – nejlépe v parku u stadionu a v případě nepříznivého počasí by se akce přesunula do prostor
zimního
stadionu.
Musela
by
se
tedy
uskutečnit
v době,
kdy
na stadionu nebude led. To bývá cca duben až červenec. Členové skupiny navrhli tak polovinu června (než
budou
dovolené).
Může
být
i
prezentace
výrobků,
mělo
by
být
max.
9-10 soutěžních disciplín či rukodělných aktivit.
Konkrétní návrhy týkající se Dne sociálních služeb si členové připraví na příští jednání (místo,
požadavky k prezentacím, náměty na soutěžní disciplíny).
V rámci projektu na zvýšení informovanosti v oblasti sociálních služeb bychom chtěli aktualizovat Katalog
sociálních a navazujících organizací působících na Hodonínsku. Budeme vycházet z elektronického
katalogu na webových stránkách www.socialnisluzby-hodonin.cz/. Je tedy důležité, aby zde byly informace
aktualizovány ze strany těchto organizací. Protože tištěná verze takového katalogu není úplně levná,
plánujeme jej vydat až v rámci projektu podpořeného evropskou unií. Bohužel aktuálně nejsou vyhlášené
výzvy a pravděpodobné vyhlášení se očekává až na podzim tohoto roku. O distribuci katalogu se určitě
ještě pobavíme, ale jistě to bude prostřednictvím obecních úřadů, lékařů či knihoven.
Také bychom chtěli vydat brožurku Průvodce krizovými situacemi. Členové pracovní skupiny senioři by
se měli zamyslet nad krizovými situacemi, do kterých se senior může nejčastěji a navrhnout návrhy
řešení těchto situací.
3.2. Dobrovolnictví – realizátorem by mělo být Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, pro
začátek je třeba zmapovat, kolik která organizace potřebuje dobrovolníků a na jaké činnosti.
Poskytovatelé – rozmyslete si do příště, zda byste ve Vaší organizaci rádi přivítali
dobrovolníky a příště nahlásíte zájem.
3.3. Přiblížení právního poradenství seniorům a zdravotně postiženým
V rámci tohoto opatření se bude mapovat využívání právního poradenství nabízeného Seniorpointem a
také bychom měli na úřadech mapovat, zda se zvýšil zájem o tzv. sociální poradenství pro seniory. Dále
bychom měli (zaměstnanci odboru sociálních služeb, oddělen sociální pomoci a služeb) realizovat nebo se
účastnit besed pro seniory, na nichž budeme informovat o sociálních službách a dávkách, které jsou
nejčastěji využívány seniory.
Na poslední besedě se seniory v Lužicích byl velký zájem o informace k seniorpasům a dotazy
k poskytovatelům slev (větší zájem o slevy v lékárnách ve městě, ne jen v Nemocnici). Paní Slezáková ze
seniorpointu má k dispozici seznam poskytovatelů slev a je v kontaktu s organizací, která seniorpasy
zabezpečuje. Může připomínkovat…
3.4. Zkvalitňování sociálních služeb pro seniory a zlepšení jejich dostupnosti
Ing. Křížková a Mgr. Trnečková budou na příští schůzce informovat o tom, zda naplánované aktivity týkající
se vybavování a zvelebování pobytových služeb byly zahájeny, co vše mají v plánu letos realizovat. Ing.
Křížková informovala o tom, že pozemek k budově je již jejich, ale zatím nebudou na tomto pozemku nic
budovat, protože mají dělat zateplení a opláštění budovy.
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4. Diskuze
Bc. Klepáčová informovala o aktivitách rodinné politiky, která zahrnuje také řadu činností a projektů pro
seniory. Např. projekt Trojlístek zaměřený na hlídání dětí tzv. náhradními babičkami, který se úspěšně
rozběhl,
je
s ním
velká
spokojenost
a
spot
o
této
aktivitě
byl
vysílán
i v televizi. Nyní by měl být článek v Hodonínských listech. Sociální odbor plánuje uskutečnit pro babičky
setkání na předávání zkušeností a vzdělávání (např. školení na téma první pomoci). Nyní je zapojeno cca
20 babiček (v každé rodině jedna babička).
Paní vedoucí také poprosila, zda by mohly šířit a předávat informace místním subjektům o možnosti získat
dotaci na vybudování zázemí pro přebalování a krmení dětí.
Dále informovala o tom, že se na Město Hodonín obrací stále více podnikatelů, kteří mají zájem vystavět
byty pro seniory, protože v současné době na toto lze čerpat dotaci. Město Hodonín také plánuje
rekonstruovat budovu na ul. Žižkova na Dům s pečovatelskou službou, kde by mělo vzniknout cca 20 bytů
pro seniory. Dále jeden z podnikatelů plánuje vystavět tzv. Polyfunkční dům, kde kromě bytů pro seniory by
měly bydlet i rodiny s dětmi, dále zde budou služby komerčního charakteru např. kadeřník, kosmetika,
masáže –na ul. Koupelní.
V téže lokalitě chce další z podnikatelů přebudovat budovu u koupaliště (bývalý Dům občanských aktivit)
na Komunitní dům, kde rovněž plánuje byty pro seniory. Mělo by se také jednat cca o 20 bytů o rozměrech
cca 25m2.
Z diskuze k těmto aktivitám: - není dobře, že nemáme statistiky příspěvku na péči, z nichž bychom mohli
odvozovat na vývoj závislosti seniorů. Ale byty jsou určeny k běžnému bydlení – je to podnikatelská aktivita
a nese za ni zodpovědnost daný podnikatel. Výhrady jsou k Polyfunkčnímu domu – je to všehochuť a
budou tam patrně neshody mezi seniory a rodinami, kde budou např. hlasité projevy dětí.
U druhého záměru poukazovali členové skupiny na malou plochu bytů, pokud by došlo ke zhoršení
zdravotního stavu ubytovaných stěží se tam vejde polohovací lůžko či jiné pomůcky, které jsou méně
soběstačnými seniory využívány.
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:
9.3.2015 od 14:00 hodin,
20.4.2015 od 14:00 hodin

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová – koordinátorka KPSS Hodonín

