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

5/2017

29.5.2017
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura komplexní domácí péče ANNA
Akademie Jana Ámose Komenského.
CSS – Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem Kamenická, pečovatelská služba
ČCK Děčín – oblastní spolek
Magistrát města Děčín – oddělení sociální práce a
služeb
Oblastní charita Česká Kamenice
Svaz důchodců ČR – MO č. 1 Děčín

Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Valerie Machová - odlehčovací služba, domov pro
seniory
OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Děčín
Neomluveni:
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Prosapia, z.ú. společnost pro rodinu
Hosté:
Magistrát města Děčín, OSV
Laskavý spolek

JMÉNO ZÁSTUPCE
JUDr. Hana Kozáková
Mgr. Petr Novotný
Bc. Andrea Jurčová
Bc.Štěpánka Staňová
Bc.Yvetta Rychnovská
Drahomíra Hartmanová
Helena Janouchová

Eva Zaiptová
Valerie Machová
Mgr.Marie Pacáková
Vilma Tůmová

Irena Lenghartová
Irena Lenghartová
Mgr.Jana Pittnerová, MBA
Šárka Kašková
Marcela Chadžijská, Jana
Barešová

Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Organizačně-administrativní agenda
3.
Pozvánky, akce, sdělení
4.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 7 (skupina není usnášeníschopná)
Zápis z jednání:
1.
Úvodní část


Manažerka přivítala přítomné členy, omluvena koordinátorka KP, Valerie Machová – DS,
a Odlehčovací služba, AOA Zaiptová, OROS Děčín Pacáková + Ryšavá, Svaz diabetiků

Tůmová.
 Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu
 Ověření zápisu č. 4/2017 ze dne 24.4..2017 – ČČK Bc. Štěpánkou Staňovou
 Představení hosta „ Laskavý spolek“ a diskuze o možné spolupráci s AJAK
Organizačně - administrativní agenda

2.


Zpravodaj – manažerka nabídla členům KS možnost prezentovat své služby
v Děčínském zpravodaji a nabídky využije: ČČK Bc. Staňová Štěpánka, podklady pošle
na MM Děčín OSV p.Kaškové Š.



Aktualizace kontaktů + pověření zástupců na KP - byla provedena kontrola dat


OŘ, JŘ – stvrzení schválených řádů s účinností od 1.4.2017 podpisem členů KS
Senioři, kteří nebyli přítomni na jednáních koordinační skupiny.



Týden nejen pro seniory 2.10. - 8.10.2017 – oslovení organizací koordinační
skupiny Senioři ke spolupráci v naplnění harmonogramu prezentací na tuto akci,
finální nabídky organizací budou zapracovány v 6/2017. Proběhla diskuze o
předběžných nabídkách přítomných organizací např.:
1. ČČK Děčín – Den otevřených dveří (návrh termínu 4.10.2017) a propojení
s aktivitou klientů, prohlídkou zařízení a půjčovny kompenzačních pomůcek.
2. Oblastní charita Č.Kamenice - Den otevřených dveří + aktivita s klienty
(táborák, soutěže, …)
3. ADP ANNA – Den otevřených dveří (2 dny) a aktivity se zájemci o službu,
orientační měření např. glykemie apod.
4. CSS Děčín – Den otevřených dveří ve spojitosti s akcí klientů.
 Zjišťování podnětů pro budoucí aktivity koordinační skupiny – jaká témata,
workshopy, by skupina měla zájem sledovat a sjednat, jaké hosty pozvat nebo sdílet
situace a řešení z poskytování jejich sociálních služeb. (návrhy přinést na další jednání
skupiny).
 Elektronický formulář „žádost o dotace“ - diskuze o problematice s odesíláním již
vyplněného formuláře daty (nelze odesílat), nedostatek časového limitu pro vyplnění
kolonek, aj.
Pozvánky, akce, sdělení

4.






5.

SENIOR ART 2017 – 1.5.- 30.6.2017 – literární soutěž pro seniory nad 60 let
z Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka.
ZDARMA neomezená licence v aplikaci on-line „NESTÍHAČKA“ pomáhá v evidenci
projektů, úkolů, klientů, financí. Registrace na www.nestihačka.cz a na
info@nestihačka.cz stačí napsat e.mail pro nabití neomezené licence.
Nabídka Laskavého spolku – instruktora „Jógy smíchu“, předání prezentačních letáčků
s plánovanými akcemi 2017, vč. kontaktů spolku.
Sdělení o neadekvátní spolupráci v poskytování služby se spolkem Klidné stáří –
informace z praktických zkušeností ze strany ADP ANNA, ČČK Děčín.
Informace o plánovaných akcích ze strany MM Děčín – „Plavba lodí“ v 10/2017, aj.
Závěr

 Termín dalšího jednání je stanoven na 26.6.2017 od 15 hodin v zasedací místnosti
OSV MM Děčín - Na Valech, Děčín IV

 Manažerka poděkovala všem za účast.
Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:

Dne:
30.5.2017

Podpis:

Dne:

Podpis:

