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

5/2018

21.5.2018
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura ANNA
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Valerie - Homecare, s.r.o. - odlehčovací služba,
domov pro seniory
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 – PS
ČČK - oblastní spolek Děčín – DZR
Magistrát města Děčín – oddělení sociální práce
a služeb
Omluveni:
Akademie Jana Amose Komenského
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín

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

Neomluveni:
Hosté:
Magistrát města Děčín, OSV
Magistrát města Děčín, OSV

Bc. Kateřina Štěpánková, Šárka
Kašková
Ing.Renáta Grešíková

Program jednání:
1.
Úvodní část
Organizačně-administrativní agenda
 Zpravodaj
2.
 Aktualizace kontaktů a pověření zástupců na KS Senioři
 Týden nejen pro seniory
3.
Pozvánky, akce, sdělení
4.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 12 (skupina je usnášeníschopná)
Zápis z jednání:

Úvodní část

1.


Manažerka přivítala přítomné členy, hosty, nové členy - ČČK Bc.Dominiku Sirkovou za
DZR
 Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu
 Ověření zápisu č. 4/2018 p.Eva Zaiptová, Agentura osobní asistenční služby Děčín, z.ú
 Poděkování ČČK za příležitost realizace 5.jednání v areálu zahrady DZR, Teplická,
DČ.8, vč.prohlídky zařízení
Organizačně - administrativní agenda











Komentovaná prohlídka zařízení DZR Teplická, Děčín 8, proběhla diskuze o GDPR.
GDPR – OCHRANA DAT 2018 – zaslány podněty k problematice, (Bezpečnostní
směrnice pro neziskové organizace. Jedná se o informace dle čl. 13 a 14 GDPR)
Zpravodaj – nabídnuta členům KS možnost prezentovat své služby v Děčínském
zpravodaji
PRORODINNÝ WEB – připomenutí možnosti posílat informace volných pracovních míst
v sociální oblasti, aj. a prezentovat na prorodinném webu, požadavky směrujte na
kontakt p.K. Kounové-Roubíčkové: karolina.kounova@centrum.cz
Aktualizace kontaktů a pověření zástupců na KS Senioři – nové pověření Bc.
Dominika Sirková za ČČK DZRP a Prosapia – p.Jaroslava Janečková dodá pověření
v 6/2018
Den zdraví a služeb - 4.10.2018 v obchodním Centru Pivovar, zájemci podávejte své
požadavky: pronájem míst se neplatí, požadavky je zapotřebí poslat co nejdříve. (např.:
požadavky na velikost prostoru /stánek, pivní stůl, elektrická zásuvka atd.)
1. Návrh oslovení zdravotních pojišťoven města Děčín se prezentovat na akci
2. ČČK – má zájem se prezentovat se sanitním vozem, měření TK, ukázky první
pomoci.
3. Oblastní charita ČK – zájem zvažují, účast potvrdí
Týden nejen pro seniory – 2.10.- 8.10.2018, akce bude pořádána Statutárním městem
Děčín, především pro seniory. Aktivní nabídky organizací na naplňování programu lze
posílat nejpozději do T: 31.5.2018 na e.mail: sarka.kasková@mmdecin.cz, projednané
návrhy přítomných zástupců služeb:
1. ANNA p. Kozáková – již hlášeno na OSV p.Kaškové
2. OROS – komentovaná procházka částÍ města Škrabky (termín bude upřesněn)
3. OROS - DEN SENIORŮ – sportovní den ne/jen pro seniory na Mariánské louce,
návrh realizace akce na jaro 2019 při akci Městských slavností (dotaz na
prostory jižních zahrad Zámku Děčín)
4. CSS Děčín, p.o – Domov pro seniory - Den otevřených dveří 8-12 h.(potvrdí
termín), za Pečovatelskou službu (potvrdí účast)
5. AOAS p.Zaiptová – Den otevřených dveří, stř.3.10.2018,v době 8:30 -16:00 h.
6. OBL.CHARITA ČK - Den otevřených dveří, středa 3.10., v době 8:00 -15:30 h.



HŘIŠTĚ PRO SENIORY – návrh zrealizování hřiště pro seniory, vč.pétangue hřiště
v lokalitě Děčín IV, před obchodním centrem Albert, bývalé dětské dopravní hřiště, kde by
byla spojitost s KS Zlatý Podzim, návrh vybavení hřiště procvičovacími prvky. Zjišťován
náhled na tuto variantu, návrhy. Skupina potvrzuje podporu projektu, navrhuje hřiště
oplotit a zapůjčovat.



DISTRIBUCE MEDIKAMENTŮ SENIORŮM - na základě diskuze v předminulém jednání

skupiny (viz zápis č.3), dochází k prověření informací. V Děčíně síť distribuce není,
zdravotní pojišťovny problematiku hlídají, jedná se pouze o individuální případy, které je
nutné řešit též individuálně.


PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DOTACÍ 2018 ELEKTRONICKY – dotaz členům na problematiky
při elektronickém podání žádostí: vyplněné žádosti a tabulky nešlo odesílat, řešili jsme
podání žádostí ve spolupráci s p.Žaloudkem (ANNA,



SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TÍSŇOVÉ PÉČE pozvání služby „Anděl na drátě“: dne 14.6.2018, v 10:30h na OSV kancelář č.114,
http://www.andelnadrate.cz, komplexní dohledová a asistenční služba pro osoby ZP,
tísňové SOS zařízení, služba NON-STOP, po celé ČR s dostupností GSM signálu,
hovorem zdarma v rámci paušálu za využívání asistenční péče.
3.
Pozvánky, akce, sdělení
 Přítomní informovali o proběhlých a plánovaných akcích:
OROS – Sportovní hry seniorů 5/2018, Plzeň 7/2018 (osoby nad 60 let, celorepublikový
projekt), odkaz: http://www.caspv.cz/cz/sportovni-hry-senioru/
OROS – autobusový zájezd do německého příhraničí (pro 49 osob)
ANNA – Den matek, celodenní akce pro seniory v zařízení ANNA (Yvetta Simonová)
Oblastní charita ČK – pochod za kvetoucí měsíčnicí, autobusový výlet, plánový letní
pobyt Holany
ČČK – setkání rodin s klienty v zahradním areálu, Soutěž Mladých zdravotníků
(27.4.2018 Jílové), Letní dětský tábor 14.-28.7.2018, http://www.cckdecin.cz/aktuality/
CSS – vystoupení MŠ Jalůvčí, skupinové povídání s farářem, sportovní hry - Severní
terasa, Život a dílo K.Čapka, chystá se slavností předání „vodníka“.
4.

Závěr
 Termín dalšího jednání je stanoven – 25.6.2018 od 15:00 h, MM Děčín Na Valech,
jednací místnost OSV (pozvání ředitelky CSS Děčín, p.o., PhDr. J.Skalové)
 Manažerka poděkovala všem za účast.

Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:

Dne:
26.5.2018

Podpis:

Dne:

Podpis:

