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

6/2018

25.6.2018
Bc. Lucie Písaříková
ORGANIZACE

Přítomni:
Agentura ANNA
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
OROS Děčín - sekce seniorů při ČMOS
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
Omluveni:
Akademie Jana Amose Komenského
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín
Agentura Naděje
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Valerie - Homecare, s.r.o. - odlehčovací služba,
domov pro seniory
Magistrát města Děčín – oddělení sociální práce
a služeb
Oblastní charita Česká Kamenice
Neomluveni:
Hosté:
Magistrát města Děčín, OSV

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

Bc. Kateřina Štěpánková

Program jednání:
Úvodní část
1.
 odsouhlasení programu jednání
 ověření zápisu č.5 ze dne 21.5.2018
Organizačně-administrativní agenda
 Zpravodaj
2.
 Týden nejen pro seniory – finální návrhy prezentací organizací
 Sběr dat za r.2017
3.
Pozvánky, akce, sdělení
4.
Závěr
KS se sešla v počtu členů 8 (skupina je usnášeníschopná)
Zápis z jednání:
1.
Úvodní část




Přítomní členové byli seznámeni a souhlasí s programem jednání, přítomnými nebyl
navržen nový bod programu, manažerka zmínila řádně omluvené členy skupiny.
Ověření zápisu č. 5 ze dne 21.5.2018 - zástupce ČČK
Organizačně - administrativní agenda

 Zpravodaj – nabídnuta členům KS možnost prezentovat své služby v Děčínském
zpravodaji. Termíny: do 13.7.2018 - využije ANNA, do 10.8.2018 – využije ČČK, do
31.8.2018 – zájem projevila AOAS. Podklady zájemci mohou posílat na e.mail:
sarka.kaskova@mmdecin.cz. Diskuze o obsahovém materiálu prezentace do tisku (o
společnosti, o akcích s klienty, zajímavostech dění služby, o novinkách, aj,)


Sběr dat za rok 2017 - bude zaslán formulář - tabulka má 2 listy, proto nezapomenout
vyplnit oba, a rozepsat každou službu zvlášť. Stejně jako loni je u počtu klientů rozdílná
tabulka pro sociální služby a aktivity. Vyplněné tabulky je nutné odeslat manažerce KS
nejpozději do konce 8/2018. Ekonomická data za CSS - zpracování pro ekonomický
úsek ředitelství.



Žádosti o dotace z rozpočtu MM Děčín – členové informováni o nutnosti dodržování
pravidel dotačního programu, především dodržení termínů podání žádostí (žádosti
mimo termíny nebudou brány na zřetel). Připomínky s elektronickým podáváním žádostí
řeší MM Děčín.



Den zdraví a služeb - 4.10.2018 OC Pivovar, požadavky a aktivní zapojení na akci:
1. ČČK – prezentace se sanitním vozem, měření TK, ukázky první pomoci
2. ANNA – masáže, koupel - mobilní vana (ukázka), měření TK, glykémie, elektr.vozík,
fyzioterapeut, základní poradenství
3. AOAS – požadavek stůl (základ.poradenství)
4. VZP ČR Regionální pobočka Ústí nad Labem) – mají vlastní stánek (1x2m),
el.připojení nepožadují (kont.osoba: Blanka Dufková, tel: +420 952 230 212).
5. Oblastní charita ČK – oslovení služby ve věci potvrzení účasti.



Týden nejen pro seniory - potvrzení finálních prezentací služeb:
1. ANNA – Den otevřených dveří,10-15 h, termín dle potřeb programu, mimo 4.10.
2. OROS – komentovaná procházka části města Škrabky (termín dle programu, ÚT
nebo ČT), odjezdy MHD v 10:37,12:13,13:13 hod. (zast.Prokopa Holého), čas a
termín dle potřeb programu
3. CSS Děčín, p.o – DS - Den otevřených dveří, 9-15 h (termín dle programu)
4. AOAS – Den otevřených dveří, 3.10.2018,v době 8:30 -16:00 h.
5. OBL.CHARITA ČK - Den otevřených dveří, 3.10.2018, v době 8:00 -15:30 h.(termín
zatím nepotvrzen).



Žádost o členství v KS Senioři – zájem projevil Spolek klidné stáří, z.s.. (Fr. Lorenz).
Na srpnovém jednání proběhne představení a hlasování členů o členství dle pravidel
JŘ.



Mezigenerační vztahy senioři x děti – debata jak plánovat aktivity – setkání (např.: i
jeden z bodů programu na Týden nejen pro seniory), kde by se potkávali žáci MŠ a ZŠ a
senioři, a tím k sobě mohli najít cestu lidé různých generací. Poskytovatelé služeb
(ANNA, PROSAPIA, CSS) hodnotí pozitivně a potvrzují uskutečňování podobných akcí

např.: scénky o domácím násilí, besídky s dětmi MŠ, ZŠ, předvádění výrobků, hry a
zpívání - kdy děti připravily text velkým písmem pro klienty a společně zpívají, apod.


Využívání příspěvku na péči a jeho zneužívání rodinnými příslušníky – diskuze o
vyskytující se problematice finančního zneužívání seniorů, kteří se neumí (bojí) bránit.
Rodiny zneužívají příspěvku na péči, péče je neodpovídající, senior příspěvek předává
rod.příslušníkům a tím očekává pozornost, častější návštěvy rodiny než péči samotnou.
Klademe si otázku „Kde skutečně končí příspěvek PnP?“. Návrh členů provádět osvětu
v tisku - články k problematice (oborníci PÚ Děčín), formou scének (školy), divadlo
(oslovit Divadlo Dč.- osvěta před představením), najít empatickou spolupráci rodin +
seniorů, více veřejně mluvit o tomto faktu.



Pověření osob k jednání za organizaci na KP – dodáno od org.Prosapia (J.J.)
Pozvánky, akce, sdělení

3.






4.

Přítomní diskutovali o zajímavostech péče při poskytování sociálních služeb.
AOAS – poptávka pracovního místa na pozici pracovníka v sociálních službách.
Doporučení zasílat poptávky i nabídky pracovních míst pí. Kounové - Roubíčkové na
e.mail: karolina.kounova@centrum.cz pro zveřejnění na prorodinném webu.
Vzdělávání pracovníků v přímé péči - diskuze o kvalitě kurzů, omezený výběr
(opakující témata).
Životní výročí – diskuze a dotazy od poskytovatelů SS na téma: chybějící gratulace ze
strany MM seniorům při životních jubileí (90 a více let). Koordinátorka KP zjistí
informace o těchto změnách.
Závěr

 Termín dalšího jednání je stanoven – 27.8.2018 od 15:00 hod., MM Děčín Na Valech,
jednací místnost OSV, v červenci 2018 přejeme všem krásné prázdniny (bez jednání
KS).
 Manažerka poděkovala všem za účast.
Přílohy: --Zapsala:
Bc.Lucie Písaříková
Zápis ověřil:
Jméno a příjmení, organizace:

Dne:
2.7.2018

Podpis:

Dne:

Podpis:

