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

3/2018

19.3.2018
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura ANNA
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Magistrát města Děčín, OSV
OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS
Oblastní charita Česká Kamenice
Svaz důchodců ČR, z.s. Děčín
CSS – Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem Kamenická, pečovatelská služba
Prosapia, z.ú. společnost pro rodinu
ČČK - oblastní spolek Děčín
Omluveni:
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Valerie - Homecare, s.r.o. - odlehčovací služba,
domov pro seniory
Neomluveni:
Akademie Jana Amose Komenského
Hosté:
Magistrát města Děčín, OSV

JMÉNO ZÁSTUPCE
JUDr. Hana Kozáková
Irena Lenghartová
Irena Lenghartová
Mgr.Petra Valinová
Mgr.Marie Pacáková, Helena
Ryšavá
Drahomíra Hartmanová
Helena Janouchová
Bc. Andrea Jurčová
Mgr.Iveta Prousková
Bc. Štěpánka Staňová
Vilma Tůmová
Eva Zaiptová
Valerie Machová
Mgr. Petr Novotný
Bc. Kateřina Štěpánková, Šárka
Kašková

Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Organizačně-administrativní agenda
4.
Pozvánky, akce, sdělení
5.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 10 (skupina je usnášeníschopná)
Zápis z jednání:
1.
Úvodní část



2.

Manažerka přivítala přítomné členy a hosty
Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu.
Ověření zápisu č. 2/2018 – Bc. Andrea Jurčová, CSS Děčín, p.o – DpS a PS
Organizačně - administrativní agenda



Zpravodaj – manažerka nabídla členům KS možnost prezentovat své služby
v Děčínském zpravodaji.
Termíny jednání KS SENIOŘI na rok 2018 - přítomní členové souhlasili se
stanovenými termíny plánovaných jednání koordinační skupiny na celý rok 2018 takto:
pondělky, od 15:00 hod ve dnech 26.4.2018, 21.5.2018, 25.6.2018, prázdniny v 7/2018,
27.8.2018, 24.9.2018, 29.10.2018, 26.11.2018, 17.12.2018.
Poděkování Agentuře ANNA za umožnění provést jednání v jejich prostorech zařízení,
včetně občerstvení a samotné prohlídky prostor.





Organizačně-administrativní agenda

3.

4.






5.



Seminář „Sociální pohřby – novinky v r. 2018“ dne 26.4.2018, ve 14:30 hod.
společné jednání pro KS Senioři + KS OZP v nových prostorách ÚP ČR Děčín - U
Plovárny 1190/14, Dč.1 (bývalá poliklinika) s možností prohlídky nových prostor
úřadu. Přednášejí p.Hana Jašůrková, DiS.



Informace o pozvání hosta – PhDr. Jany Skalové, ředitelky CSS Děčín, p.o, která
na vlastní žádost chce navštívit jednotlivé koordinační skupiny pro náhled práce
skupin a případné spolupráce. KS Senioři - host bude pozván na 5/2018, seznam
dotazů na hosta (pro náhled + připravenost odpovědí na dané problematiky) členové
KS zašlou na e:mail: manazer-seniori@seznam.cz do termínu 26.4.2018.


Diskuze o pozvání dalších hostů na pracovní skupiny:
1) z Krajské zdravotní, a.s. – zástupce managmentu, sociální pracovnice
Nemocnice Děčín (členové připraví a zašlou oblasti dotazů manažerovi KS)
2) Policii ČR nebo zástupce Občanské poradny, Dč.3 - ve věci orientace práva a
možností řešit negativní případové problematiky občanů města (v seniorském
věku) dle informace členů (ANNA, OSV) ke zvyšující problematice zneužívání
občanů (seniorů) distribucí medikamentů (následné předávkování léky) a
rostoucích případů týrání seniorů (rodinou, apod.)



Diskuze nad snížením kapacit Odlehčovacích služeb v Děčíně (dochází k jejich
přeregistrování na Domovy pro seniory). Vyvstává poptávka pro odlehčení rodinám.
Informace bude postoupena prac.skupině pro Střednědobé plánování rozvoje
sociálních služeb (zajistí p.Prousková).



Pověření k jednání v rámci KP – 2018 kontrola, nově nutné dodat „pověření“ za
MM Děčín (místo p. Bc. Bittnerové M. bude členem skupiny Mgr. Petra Valinová možnost širšího využití spolupráce za OSV MM Dč.).
Pozvánky, akce, sdělení
Přítomní informovali o plánovaných akcích.
Cena Ď 2018 Děčín – za nezištnou, pomáhající a dlouholetou práci nad rámec OSV
MM DC navrhlo p.Helenu Ryšavou (OROS), uzávěrka nominací na finále je 20. 4. 2018
a cena bude předávána v sále zámku Děčín, za hostitelství a spolu pořadatelství města
Děčín, pod záštitou primátorky Děčína paní Mgr. Marie Blažkové.
Literární soutěž pro seniory – ART SENIOR – nabídka (od OROS H.Ryšavá)
poskytovatelům sociální služeb zapojit seniory (povídky, básničky, vyprávění, v 5/2018).
Pozvánka na Velikonoční jarmark - 1.4.2018, 14:00 hod., obec Srbská Kamenice,
„Kavárnička v přírodě“.
Závěr

 Termín dalšího jednání je stanoven – pozor změna – 26.4.2018 od 14:30 hodin ÚP
ČR Děčín - U Plovárny 1190/14, Dč.1 (bývalá poliklinika)
 Manažerka poděkovala všem za účast a popřála krásné Velikonoční svátky
Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:

Dne:
22.3.2018

Podpis:

Dne:

Podpis:

