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

1/2018

15.1..2018
Bc. Lucie Písaříková
JMÉNO ZÁSTUPCE

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

JUDr. Hana Kozáková
Drahomíra Hartmanová
Bc. Andrea Jurčová
Bc. Markéta Bittnerová
Helena Janouchová
Eva Zaiptová
Marie Pacáková
Bc. Štěpánka Staňová
Mgr. Petr Novotný
Irena Lenghartová, Vl.Tuček
Irena Lenghartová, Vl.Tuček
Mgr.Prousková
Valerie Machová
Vilma Tůmová

František Lorenz
Michaela Březinová
Šárka Kašková, Bc.Kateřina
Štěpánková

Program jednání:
1.
Úvodní část
2.
Organizačně-administrativní agenda
3.
Plán aktivit 2018 a realizační plány KS Senioři 2017
4.
Host – Spolek klidné stáří, z.s.
7.
Pozvánky, akce, sdělení
8.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 9 (skupina je 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, vč. přizvání hostů na
jednání, přítomnými nebyl navržen nový bod programu.
 Ověření zápisu 9.11.2017 – Bc. Jurčová Andrea
Organizačně-administrativní agenda

2.


Zpravodaj – manažerka vyzvala členy KS, kteří si rezervovali místa v 11/2017 na
prezentaci svých služeb ve Zpravodaji, (Kozáková ADA, Valerie Machová – DS, OS a
Kecková – Oblastní charita Česká kamenice, aj.), aby podklady odevzdali do konce 1/2018
na e.mail: sarka.kaskova@mmdecin.cz nebo manazer-seniori@seznam.cz



Aktualizace kontaktů členů KS senioři – kontrola a zápis přítomnými členy všech změn
(změny názvů organizace, kontakty jména, titl., tel.,e.mail, aj.), aktualizace bude vložena na
web



Revize docházkové účasti členů na jednáních v 2017 – diskuze k rozšíření členů KS a
dodržování účasti stávajících členů. Oslovit Svaz diabetiků + získání informací o docházce
zástupce svazu



Pověření osob k jednání v rámci KP – 2017 kontrola, nově předán formulář
„pověření“ za MM Děčín Bc. Bittnerové M., dodat na 2.jednání KS. AJAK P.Novotný
zvažuje účast v KS pouze jako občasný host (dodejte písemné vyjádření o případném
ukončení členství).



SEKCE PRORODINNÉ POLITIKY – zprovozněná sekce na prorodinném webu, která se
týká volných pracovních míst v sociální oblasti. Inzeráty mohou zveřejňovat samy
organizace, případně osoby hledající místo (upozornění na důležitost vkládání do
správné sekce). http://rodina.mmdecin.cz/component/adsmanager/11-pracovni-mista-vsocialni-oblasti. Web spravuje Mgr. Karolína Kounová – Roubičková, e.mail:
karolina.kounova@centrum.cz, tel.: 778 481 095.



Realizace jednání KS u jednotlivých organizací, občerstvení dodá KP (návrh jaro od
13:00 h u ANNA Kozáková, podzim – AOA Zaiptová).



Dotační výzva Statutárního města Děčín pro rok 2018 – podávání žádostí probíhá od
2. do 20.1.2018.



Projekty žádostí dotací 2018 - dne 19.2.2018 v 15:00 v jednací místnosti OSV MM
Děčín 4 – zástupci organizací představí projektů žádostí o dotace (doba prezentace cca
5minut/1 organizace). Na základě získaných informací manažer po zaslání nastuduje
projekty a připraví se pro projednání před SZK (3/2017).



Plán aktivit 2018 , realizační plány 2017

3.

4.

Nabídka workshopu Sociální pohřby (Hana Jašůrková, Dis) - novinky v r.2018, lze
spojit i s KS OZP, zjistíme zájem a zajistíme.



Plán aktivit KS Senioři 2018 – seznámení, doplnění, odsouhlasení členy



Realizační plány za rok 2017. – nutné vyplnit realizační plány jednotlivých cílů a
opatření dle 3. komunitního plánování (jednotlivé tabulky budou zaslané manažerem do
17.1.2018 a doplněné forml. zašlete nejpozději do konce ledna 2017 na manazerseniori@seznam.cz
Host – Spolek kliedné stáří z.s – Fr.Lorenz



5.








p.Lorenz Fr. - informoval o poskytování 24 hodinové služby, (v současné době je 15
lůžek volných. Informace o hranici příjmů klientů, jsou rozdílné, služba bez žádostí o
dotace, pouze členské příspěvky. Na jaře návštěva Svaz města a obcí. Diskuze o
možné návštěvě a prohlídce zařízení členů KS, předběžně domluveno 2018.
Pozvánky, akce, sdělení
Přítomní informovali o proběhlých akcích v jejich zařízeních.
KOZÁKOVÁ ANNA + DS Kamenická – zapojení do projektu Ježíškova vnoučata –
informace o průběhu, velký ohlas
Vánoční akce ANNA – zajištění slavnostní večeře do terénu osamělým seniorům
ČČK – Andělé, Mikuláš, koledy zpívané školáky – emoční prožitky
Ryšavá – informace o možnosti zapojení seniorů do literární soutěže (100 let republiky)
ÚP Děčín – informace o přestěhování sídla (bývalá Poliklinika) U Plovárny 14, Děčín l,
bezbariérový vstup, stup vpravo
Janouchová, Svaz důchodců – informace o připravovaných změnách od 3/2018
(zapsaný spolek)
Diskuze o poptávce a zajištění žádostí sociálních služeb v terénu + DS Kamenická
Závěr

6.


Termín dalšího jednání je stanoven na pondělí 19.2.2018 od 15 hod v zasedací
místnosti OSV Na Valech 6, Děčín IV



Manažerka poděkovala všem za účast.

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

Dne:
21.1.2018

Podpis:

Dne:

Podpis:

