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

6/2017

26.6.2017
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura komplexní domácí péče ANNA
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
CSS – Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem Kamenická, pečovatelská služba
Svaz důchodců ČR – MO č. 1 Děčín
OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS
Omluveni:
Akademie Jana Ámose Komenského.
ČCK Děčín – oblastní spolek
Magistrát města Děčín – oddělení sociální práce a
služeb
Oblastní charita Česká Kamenice
Valerie Machová - odlehčovací služba, domov pro
seniory
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Děčín
Prosapia, z.ú. společnost pro rodinu
Hosté:
Magistrát města Děčín, OSV

JMÉNO ZÁSTUPCE
JUDr. Hana Kozáková
Eva Zaiptová
Irena Lenghartová
Irena Lenghartová
Bc. Andrea Jurčová
Helena Janouchová
Mgr.Marie Pacáková
Mgr. Petr Novotný
Bc.Štěpánka Staňová
Bc.Yvetta Rychnovská
Drahomíra Hartmanová
Valerie Machová
Vilma Tůmová
Mgr.Jana Pittnerová, MBA
Šárka Kašková, Bc. Kateřina
Štěpánková

Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Organizačně-administrativní agenda
3.
Pozvánky, akce, sdělení
4.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 6 (skupina není usnášeníschopná)
Zápis z jednání:
1.
Úvodní část



Manažerka přivítala přítomné členy, zmínila řádně omluvené členy skupiny.
Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu.
 Ověření zápisu č. 5/2017 ze dne 29.5.2017 – CSS Bc. Andreou Jurčovou .

2.

Organizačně - administrativní agenda



Zpravodaj – manažerka nabídla členům KS možnost prezentovat své služby
v Děčínském zpravodaji a nabídky využije: JUDr. H. Kozáková – ADA, (představení
odlehčovací služby – aktivní život klientů dané služby), podklady lze poslat MM Děčín
OSV p.Kaškové Š do 14.7.2017.


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



Týden nejen pro seniory 2.10. - 8.10.2017 – diskuze o naplnění harmonogramu
prezentací organizacemi na akci, finální nabídky + pevné termíny akcí zasílejte
max. do 14.7.2017 na e.mail: manazer-seniori@seznam.cz



Návrh podnětu pozvánky na KS zástupců manažerů Krajské zdravotní. a.s. – téma:
problematika spolupráce poskytovatelů sociálních služeb + zdravotnické služby
nemocnice Děčín (etika přístupu ke klientům, aj.)



Elektronický formulář „žádost o dotace“ – poděkování za podněty a diskuze o
problematice s vyplňováním dat. Podněty předány odborníkům, plán setkání k tématu na
11/2017.



Společné setkání KS Senioři + KS OZP dne 17.8.2017 (návrh) - s konáním
workschopu na téma: Crohnova nemoc a využíváním WC karty, WC zámků, přítomní
souhlasí.



Společné jednání KS Senioři a OZP v září 2017 – návrh workschopu pro členy KS na
téma: „ Jak se prezentovat“, přednášející webmaster MM Děčín p.Strnad, termín bude
upřesněn v 8/2017.



Den zdraví 2018 – návrh realizace akci v „Pivovaře“ dle finančních možností MM Děčín,
dotazy členů na jejich zájem o akci + nápady spolupráce s naplněním programu (návrhy:
pozvat zástupce zdravotních pojišťoven a praktiků, kulaté stoly + poradenský servis
veřejnosti), diskuze na téma.
Pozvánky, akce, sdělení

4.



5.

9.10.2017 „Výlet lodí“ (pro seniory DS, DPS a klienty organizací z KS Senioři).
Informace o realizaci a průběhu výletů Svazu důchodců.
Diskuze přítomných na problematiku v poskytování péče Spolku klidného stáří Děčín.

Závěr
 Termín dalšího jednání je stanoven na 17.8.2017 ve 14:30 hodin v malé zasedací
místnosti OSV MM Děčín – 28. října 1155/2, Děčín 1 (společné jednání KS Senioři +
KS OZP), v červenci 2017 přejeme všem krásné prázdniny (bez jednání KS).
 Manažerka poděkovala všem za účast.

Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:
Bc.Štěpánka Staňová, ČČK Děčín

Dne:
27.6.2017
Dne:
17.8.2017

Podpis:
Podpis:

