
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 
č. 9/2014 

 
realizované v rámci projektu  

„Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“  
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 

DATUM KONÁNÍ:  20.10.2014  
ČAS KONÁNÍ:  9.00 -12.00 hod 
MÍSTO KONÁNÍ:  Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Okružní 16, Bruntál 
PŘÍTOMNI:                viz presenční listina  
OMLUVENI:                Mgr. Barbora Vojtíšková, Ing. Aleš Šupina, řád NR, p. Kaiser,  
                                   pí.Pavlitová, 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Kontrola uložených úkolů 
3. Konzultace cílů a opatření za PS Senioři  
4. Uložené úkoly 
5. Závěr 

Ad 1/  

Jednání probíhalo  v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 
přítomné a seznámila je s body programu. Přivítala hosta  PhDr. Miloslava Piláta, metodika KPSS 
 

Ad 2/  

Kontrola úkolů 
Č.10 /2014  - splněn - Informace na Manažerském týmu byla předána – PS má stanoveny 4 cíle,  
metodickou podporou bude cíle rozpracovávat a konzultovat s metodikem, chybí dopracovat finanční 
náklady. 
 
Ad 3/  
Na PS byla podána informace  v jakém stavu se nachází tvorba KPSS, jsou stanoveny cíle. 
Na jednání manažerského týmu bylo dohodnuto, že každá PS bude mít ve svých cílech: 
Zachování síť služeb pro př. seniory (ZP.) v takovém rozsahu, který odpovídá  zjištěným potřebám                    
a poptávce ze strany uživatelů a zadavatele. 
V opatřeních se služby objeví podle typologie, nikoli podle organizaci, které služby poskytuji.   
 
 
PS  SENIOŘI  má  stanoveny  4 cíle   a  k tomu 7 opatření (se kterými budeme pracovat) 

1.Zachovaní  síťě služeb pro seniory v takovém rozsahu, který 
odpovídá zjištěným potřebám a poptávce ze strany uživatelů a 
zadavatele. 

Dostupné a fungující sociální služby ,které  reaguji na potřeby obyvatelů 
města. Služba je dostupná místem a časem. 



 

                         

1.1. Zachovaní  sítě pobytových služeb pro seniory    
1.2. Zachovaní sítě terénních  služeb      
1.3.  Zachovaní sítě návazných služeb   
1.4. Podpora rozvoje sociální služby – denní stacionář 
 
-------------------------------------------------------------- 
diskutovat v PS   
 1.5.    Podpora osob s duševním onemocněním a jejich    
           pečujících  
 1.6 .  Podhorská nemocnice – sociální lůžka  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.Podpořit a zvýšit informovanost seniorů 

 

Dostupnost a srozumitelnost potřebných informací pro seniory. 

3.1. Dostatečná a srozumitelná publicita  v médiích a v zařízeních 
sociálních služeb.  
 

4. Změna pravidel pro přidělování malometrážních bytů pro 
seniory 

 

Dostupnost malometrážních bytů 

4.1.Sestavit pracovní skupinu pro úkol složenou ze zástupců 
Hospodářské správy města, města Bruntál a manažerky PS 
 
Pod vedením metodika jsme provedli rozbor dvou  cílů, na příští schůzce bychom pracovali na 
dopracování opatření, aktivit vedoucí k naplnění cílů.   

Bc. Bradová, koordinátorka KPSS sdělila, že k fotografiím, které jsou  uvedeny v Bulletinu č.4  je nutné 
zajistit písemné souhlasy vyfotografovaných osob. 

Ad 4) 
Uložené úkoly: 
Č. 11/2014  Zajistit a předat písemné souhlasy osob, jejichž fotografie se objeví v Bulletinu p. Bc. 
Bradové  
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Podpora rozvoje aktivit pro seniory, které jsou zaměřené na jejich 
zájmy a zohledňují jejich zdravotní stav. 

Dostupné a zorganizované programy pro seniory, které vyplní jejich volný 
čas v dostatečných prostorech a dostatečným výběrem 

2.1 Zajištění prostorů a vybavení pro trávení volného času, 
zorganizování vhodných  programů 
 



 

                         

T: do 24.10.2014                                                                   Odpovídá: členové pracovní skupiny  
 
Ad 5)  
Poradu ukončila manažerka PS, poděkovala za spolupráci. 
Příští porada se bude konat 29.10.2014 od 9.00 – 12.00 hod v Centru sociálních služeb v malém sále. 
Tématem jednání bude dopracování cílů a stanovení opatření, aktivit, indikátorů, atd. 
 
 
V Bruntále dne 23.10.2014 zapsala Bc. Jarmila Šíblová, manažerka PS Senioři  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


