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

8/2017

18.9.2017
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

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

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

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, zmínila řádně omluvené členy skupiny.
Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu.
 Ověření zápisu č.7/2017 ze dne 17.8.2017 – Eva Zaiptová, AOA.

2.

Organizačně - administrativní agenda




Zpravodaj – manažerka nabídla členům KS možnost prezentovat své služby
v Děčínském zpravodaji a nabídky využije v 10/2017 MM Děčín – odd. sociální práce a
služeb.
Týden nejen pro seniory – kompletně zpracován program Týdne (ne)jen pro seniory
s propagačním materiálem, přítomni byli pozváni a byly předány prezentační materiály.
Informace pro r. 2018: plán připravit „Den zdraví“, diskuze.



Sběr dat za rok 2016 – vyplněné tabulky již někteří členové zaslali. Opět
připomenuto, že tabulka má 2 listy, proto nezapomenout vyplnit oba. Stejně jako loni
je u počtu klientů rozdílná tabulka pro sociální služby a aktivity. Vyplněné tabulky je
nutné odeslat manažerce KS nejpozději do 29.9.2017. Ekonomická data za CSS zpracování pro ekonomický úsek ředitelství.



Worskchop „ Jak propagovat svou organizaci“ – dne 26.10.2017 14:30 hod. na MM
Děčín 1, budova B1, 28.října 1155/2 - společné jednání KS SENIOŘI + OZP
(přednášející: webmaster pan M.Strnad).



Workschop „Dotační řízení“ - dne 15.11.2017 v 15:30 hod. na MM Děčín 1, budova
B1, 28.října 1155/2 na téma: jak postupovat při vyplňování formuláře – žádosti o dotace,
aj. dotazy k tématu (zajistit účast i svými zástupci).



Vánoční setkání KP – setkání v rámci všech koordinačních skupin KP dne 7.12.2017
ve 13 -16 hod. na Zámku Děčín (hosté, kulturní program, briefing, aj.).



Členové KS Senioři dlouhodobě omluveni na jednáních - členové budou osloveni
s dotazem o vysílání jejich zástupců po dobu jejich nepřítomnosti na jednáních.
Pozvánky, akce, sdělení

3.





Výlet lodí do Hřenska - (cesta tam a zpět bez zastávky) se uskuteční v pondělí
9.10.2017. Vyplouvat se bude z mola pod knihovnou ve 13 hodin. Na tuto akci není
nutné se hlásit předem. Plavba je zdarma, pro seniory DS, DPS a členy organizací
z KS.
Den Charity - středa 27.9.2017, od 10 do 15 hod. v Domově Svaté rodiny v České
Kamenici – den otevřených dveří.
Organizace informovaly o proběhlých a plánovaných akcích.



Závěr
Termín dalšího jednání je stanoven na 26.10.2017 ve 14:30 hod. na MM Děčín 1,
budova B1, 28.října 1155/2 - společné jednání KS SENIOŘI + OZP



Manažerka poděkovala všem za účast.

4.

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

Dne:
20.9.2017
Dne:
9.11.2017

Podpis:
Podpis:

