Komunitní plánování města Děčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Senioři
Ze dne:
Jednání vedl:

2/2017

27.2.2017
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura ANNA
Agentura osobní asistenční služby
Magistrát města Děčín – oddělení sociální práce a
služeb
Valerie Machová - odlehčovací služba, domov pro
seniory
OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS
Oblastní charita Česká Kamenice
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín
Svaz důchodců ČR – MO č. 1 Děčín

JMÉNO ZÁSTUPCE
JUDr. Hana Kozáková
Eva Zaiptová
Yvetta Rychnovská
Valerie Machová
Marie Pacáková, Helena Ryšavá
Drahomíra Hartmanová
Vilma Tůmová
Helena Janouchová

Omluveni:
CSS – Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem Kamenická, pečovatelská služba
Prosapia, z.ú. společnost pro rodinu

Bc. Andrea Jurčová

Neomluveni:
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Akademie Jana Amose Komenského
Hosté:

Irena Lenghartová
Irena Lenghartová
Mgr. Petr Novotný

Magistrát města Děčín, OSV

Mgr. Karolína Kounová
Roubíčková, Šárka Kašková, Bc.
Kateřina Štěpánková, Mgr. Eva
Štolbová

Mgr.Jana Pittnerová, MBA

Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Organizačně-administrativní agenda
3.
Dotační výzva Statutárního města Děčín
4.
Pozvánky, akce, sdělení
5.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 9 (skupina je usnášeníschopná)
Zápis z jednání:
1.
Úvodní část



Manažerka přivítala přítomné členy a hosty
Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl




navržen nový bod programu
Ověření zápisu č. 1/2017 – Bc. Yvetta Rychnovská, Magistrát města Děčín – oddělení
sociální práce a služeb
Aktualizace kontaktů členů KS Senioři
Organizačně - administrativní agenda

2.


Zpravodaj – manažerka nabídla členům KS možnost prezentovat své služby
v Děčínském zpravodaji a využije Agentura osobní asistenční služby p. Zaiptová.



Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti Služby z Ústeckého kraje - členové
KS Senioři byli vyzváni, aby v co nejkratší době zasílali nová aktuální pověření na email paní Kounové Roubíčkové (karkoun@mmdecin.cz)



Připomínkování OŘ, JŘ - připomenutí možnosti vznést připomínky do 28.2.2017,
předpoklad schválení dokumentů je v 3/2017



Informace - Veřejná služba a vlastní přičinění vlastní prací od 1.2.2017 – dojde
k přeposouzení všech přiznaných příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení podle nové
právní úpravy, zintenzivňuje se veřejná služba + se zohledňuje snaha o zvýšení příjmu
vlastní prací 20 - 30 hod/měs., materiál byl poslán v el.podobě všem členům KS, vč.
informace ke změnám zákona o pomoci v hmotné nouzi.



Elektronický formulář „žádosti k dotacím“ – připomínky můžete zasílat na e.mail:
karkoun@mmdecin.cz, paní Karolíně Kounové Roubíčkové.



Týden nejen pro seniory 2.- 8.10.2017 – prosba o spolupráci naplnění plánu akcí
Dotační výzva Statutárního města Děčín

3.

K dotační výzvě Statutárního města Děčín bylo přijato celkem 51 projektů s žádostmi o cca
6 mil. Kč. K rozdělení bude použito cca 3 mil. Kč
Zástupci organizací představili projekty žádostí o dotaci:
 Agentura osobní asistenční služby z.ú. - Osobní asistence
 Oblastní charita Česká Kamenice – Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín – Pečovatelská služba, Pobytová
odlehčovací služba, Domov se zvláštním režimem
 JUDr. Hana Kozáková – Pečovatelská služba, Odlehčovací služba
 Valerie Machová – Odlehčovací služba, Domov pro seniory
 Svaz důchodců ČR, z.s., MO Děčín – zapojený senior
 OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS – rehabilitační pobyt pro 51 seniorů v Chlumu
u Třeboně penzion Hejtman
Po každém představení projektu následovala krátká diskuze. Přítomní měli možno zeptat se
na věci, které jim nebyli jasné.

4.

Pozvánky, akce, sdělení
Přítomní informovali o proběhlých akcích v jejich zařízeních (výlety, tematické
přednášky, besedy, kulturní akce – divadlo, kino, jubilejní oslavy).
 Hudební program pro seniory (květen 2017, nábřeží Děčína) – diskuze o možných
nápadech typu hudby, kapel aj.
 Informace o zvýhodněném seniorském představení v kině Sněžník v dopoledních hod.





5.

Zástupce Oddělení sociální práce a služeb MM DC – vyjádření poděkování všem
organizacím za jejich práci, která motivuje seniory v jejich aktivním životním stylu
Závěr

 Termín dalšího jednání je stanoven – pozor změna – 30.3.2017 od 15 hodin v malé
zasedací místnosti B1 – spojené jednání s KS OZP na téma opatrovnictví
 Manažerka poděkovala všem za účast.
Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:
JUDr.Hana Kozáková

Dne:
28.2.2017
Dne:
30.3.2017

Podpis:
Podpis:

