HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOORDINAČNÍ SKUPINY
SENIOŘI
za období leden 2006 - červen 2007

zpracoval: Bc. Novotný Petr, manažer KS Senioři
Děčín 21. 6. 2007
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1. Charakteristika koordinační skupiny senioři
Koordinační skupina Senioři ( dále jen KS ) je složena ze zástupců organizací, které
poskytují sociální služby seniorům nebo jsou tvořeny převážně seniory. Dle míry
profesionality lze KS rozdělit na přímé poskytovatele sociálních služeb zaměstnávající
odborný personál, organizace poskytující nepřímou péči a na zájmově orientované svazy.
Spektrum klientů bylo pracovně rozděleno do šesti skupin, převážně dle hlediska
převažujících služeb. Nejvíce zastoupenými skupinami jsou imobilní senioři a senioři
vyžadující péči druhé osoby.
V počáteční fázi měla KS 11 členů. Začátkem roku 2007 se skupina rozrostla o další
organizaci. Pravidelné schůzky KS probíhaly zpravidla měsíčně, v období aktivních příprav
cílů a opatření i častěji. V závěrečné fázi projektu byly schůzky ve dvouměsíčním intervalu.
Průměrná účast na KS byla 85% ze všech členů. Z četných diskuzí vyplývá, že účast na
společných jednáních hodnotí členové vesměs pozitivně, vítají možnost konzultací s
kolegy z dalších organizací a ve skupině panuje, i přes občasné pracovní výměny názorů,
přátelské ovzduší.

2. Přehled členů KS senioři a jejich kontaktní osoby

Bc. Petr Novotný
412 593 169, 608 505 504
manažer KS
petr.novotny@mmdecin.cz
Zaiptová Eva
412 539 584,723 123 050
Agentura osobní asistenční služby
os.asistence@seznam.cz
J. z Poděbrad 1053/85, Děčín 6
Hyblerová Miluše
412 510 107, 775 204 162
Centrum pro zdravotně postižené ÚK
cs.szdp@quick.cz
Ulice 28.října 29, Děčín 1
Ing. Oldřich Rajchl
412 526 662
Centrum sociálních služeb Děčín p.o.
rajchl@cssdecin.cz
Domov seniorů, Kamenická 195, Děčín 2
Lucie Pisaříková
412 540 978
Centrum sociálních služeb Děčín p.o. PS pisarikova@cssdecin.cz
Krásnostudenecká 30, Děčín 6
Mgr. Martina Volfová
412 510 660
Charitní sdružení Děčín
charita@space.cz
Husovo nám. 99/13, Děčín 4
Hana Poláková
412 582 602
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Oblastní charita, Tyršova 350, Č. Kamenice
Marta Revayová
OROS Děčín-sekce důchodců při ČMOS
P. Holého 808, Děčín 4
Jana Bašová
Senior o.s., Fügnerova 355, Děčín 2
Jarmila Hlavatá
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín
Bezručova 21, Děčín 4
Zdeněk Danileiko
Svaz důchodců ČR – MO č. 1 Děčín
Bezručova 21, Děčín 4
Irena Lenghartová
Svaz tělesně postižených Děčín
U Tvrze 21, Děčín 6
Novotná Věra
Židovská obec Děčín, Žižkova 4, Děčín 4

kamenice@dchltm.cz
412 530 228
412 558 555
basova@seniorcentrum.cz
607 727 992
412518161
412 539 110
606 622 119
i.lenghartova@seznam.cz
412 531 095
zidovska.obec.decin@volny.cz

3. Výchozí a současné podmínky
Během trvání projektu došlo ve složení cílové skupiny seniorů k podstatným změnám.
Zejména změny legislativy na přelomu roku 2006 a 2007, týkající se nové dávky příspěvku
na péči, se činnosti skupiny dotkly v oblastech zrušení dotací na lůžka v ubytovacích
službách a ve vyšších
cenách jednotlivých úkonů. V některých zařízeních byl
zaznamenán úbytek klientů (Senior o.s.), jinde nárůst (pečovatelská a asistenční služba)..
Politika dotací poskytovaných prostřednictvím krajů se projevila jako značně nesystémová
a nejistota v kontinuitě poskytovaných služeb trvá. Podpora ze strany městské
samosprávy je značně omezena rozpočtem a nestačí na pokrytí výpadků v dotacích ze
strany úřadu práce nebo MPSV. O změně v systému dotačního řízení ze strany obce se
nyní intenzivně jedná.
4. Cíle a opatření, jejich realizace
V průběhu trvání projektu byly stanoveny 3 hlavní cíle. K jejich naplňování byly
ustanoveny dílčí pracovní skupiny, a to dle míry účasti a zájmu na konkrétním cíli. Tyto
dílčí skupiny se scházely operativně dle potřeby a o své činnosti informovaly ostatní členy
KS na řádných jednáních. Uskutečnily se 4 jednání ve věci příprav projektové
dokumentace domova pro seniory (cíl č. 3), 2 jednání ohledně Klubu aktivních seniorů –
„Zlatý podzim“ (cíl č. 1) a 1 jednání ve věci rozšiřování asistenčních služeb (cíl č. 2).
V průběhu trvání projektu bylo v plnění cílů dosaženo těchto výsledků:
cíl č. 1 – Klub aktivních seniorů „Zlatý podzim“
− byl specifikován prostor pro klub – bývalý klub důchodců v Bezručově ulici
− byla určena osoba odpovědná za činnost klubu – paní Eliášová
− klub byl vybaven vhodnou audiovizuální technikou a bylo zajištěno její zabezpečení
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započalo se s tvorbou programové nabídky
probíhá získávání podpory dalších organizací na tvorbě a účasti na programu klubu
cíl č. 2 – Rozšíření asistenčních služeb
− z důvodů neposkytnutí dotace Agentuře osobní asistenční služby, o.s. na rozvoj
asistenčních služeb, se služba poskytuje ve stávajícím režimu, uvažuje se o rozšíření
na odpolední hodiny a víkendy
− zvýšení počtu asistentů byl zaznamenán u Centra pro zdravotně postižené ÚK
− krátkodobá pobytová asistenční služba plánovaná o.s. Naděje nebyla podpořena
dotací od obce; organizace bude hledat možnosti získání podpory ze evropských fondů
−
−

cíl č. 3 – nový domov pro seniory (DS)
(připomínkování podkladů pro projektovou dokumentaci)
− tento cíl byl téměř zcela splněn, v řadě jednání s realizátorem projektové dokumentace,
firmou M-projekt a členy dílčí pracovní skupiny bylo dosaženo požadovaných nebo
alespoň maximálně průchozích změn. Zahájení výstavby závisí na získání dotace od
MPSV na investice do rozvoje infrastruktury obcí.
− nadále budeme sledovat stav projektu na výstavbu nového DS
5. Plány do budoucnosti
V průběhu trvání projektu došlo k řadě pozitivních změn ve vztazích mezi jednotlivými
organizacemi. Docházelo ke vzájemné podpoře jednotlivých organizací v případě
nezískání dotace, ke spolupráci v případech oborově podobných činností, k poznání, že
nám jde o stejnou věc, a to je vyjít vstříc klientům a ne si navzájem konkurovat. V rámci
procesu komunitního plánování byla uveřejněna série článků ve Zpravodaji města, kde
byla dána členům KS možnost vlastní prezentace organizace. Tato aktivita se projevila
zvýšením zájmu občanů města o nabízené služby.
Cíl č. 3 byl zařazen do plánu investic města a stal se jednou z nejdůležitějších priorit
v sociální oblasti na následující období.
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