Zápis z jednání pracovní skupiny
Senioři
č. 8/2014
realizované v rámci projektu
„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008
DATUM KONÁNÍ:
ČAS KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
PŘÍTOMNI:
OMLUVENI:
HOSTÉ:

16.09.2014
14.00 - 16.30 hodin
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda
viz prezenční listina
V. Bradová
PhDr. Miroslav Pilát, metodik KPSS, Mgr. Jana Hančilová, ředitelka
Help-In, o.p.s.

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.

úvod - Zahájení a přivítání členů PS a hostů
Kontrola úkolů
Konzultace návrhu priorit PS Senioři
Uložené úkoly
Závěr

Ad 1/ Úvod
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala
všechny přítomné a seznámila je s body programu.
Ad 2/ Kontrola úkolů
Úkol č.8/2014 splněn
Úkol č.9/2014 pokračuje do 20.9.2014
Ad 3/ Konzultace návrhu priorit
Členové PS konstatují okruhy, které vyšly z dostupných zdrojů z :
 Ankety potřeb občanů města Bruntál.
 Informaci z analýzy sociálně vyloučených osob na území města Bruntál
 Ze závěrů diplomové práce Bc. Motyčkové na téma: Metoda Komunitního plánování
sociálních služeb jako možný nástroj prevence proti sociálnímu vyloučení seniorů ve
městě Bruntál.
 Vytvořené SWOT analýzy PS Senioři - statická a dynamická část.
 Hodnocení střednědobého plánu MSK
 Z hodnocení KPSS 2012-2013.

Konzultace s metodikem -Okruh problematiky, kterou se bude PS Senioři zabývat
1. Kapacita stávajících služeb (je potřeba ji navýšit?).
2. Informovanost o příspěvku na péči a o sociálních službách.
3. Finančně dostupné volnočasové aktivity pro seniory? Slevy? Firmy?
4. Bezbariérovost (pro celý KPSS?)
5. Posílení terénních a ambulantních služeb.
6. Bezplatný přístup pro seniory k internetu.
7. Denní stacionář pro seniory, malometrážní byty, Klubové aktivity seniorů.
8. Domov ze zvláštním režimem, stacionář.
9. Finanční poradenství pro seniory.
10. Mezigenerační soužití.
11. Multifunkční centrum.
12. Změna pravidel pro přidělování bytů.
Konzultace - Priorit
1. Udržet kapacitu stávajících terénních, ambulantních a pobytových služeb, rozšíření
ambulantních a terénních služeb a zřízení nových soc. služeb - denní stacionář, domov
se zvláštním režimem.
2. Zvýšit informovanost o sociálních službách a dávkách soc. péče, bezplatný přístup
k internetu (manažerka učiní dotaz na MT).
3. Volnočasové aktivity pro seniory (klub seniorů, multifunkční centrum).
Vize
1. Sociální služby pro seniory směřuji k naplnění jejich potřeb a jsou po všech stránkách
dostupné.
2. Veřejnost je dostatečně informována o poskytovatelích sociálních služeb a aktivitách
pro seniory.
3. Senioři mají dostatek finančních prostředků na nákup sociálních služeb. Plná
spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
4. Senioři jsou aktivní.
5. Poskytovatelé mají dostatek finančních zdrojů.
Ad 4/Uložené úkoly
Úkol č. 10/2014 Projednat na MT výsledek zjištění PS senioři a stanovené priority
T: 29.9. 2014
O: manažerka PS

Ad 5/ Závěr
Pracovní jednání ukončila manažerka PS v 16.30 hod.
Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová
V Bruntále dne 22.9.2014

