Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„SENIOŘI“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 01/2011
Místo setkání: Senior centrum UH

Datum: 27. ledna 2011

PROGRAM
1. Přivítání, prezence
2. Představení projektu a náplně práce ve skupině
3. Stanovení harmonogramu jednání pracovní skupiny
4. Školení pracovní skupiny
5. Očekávání členů pracovní skupiny
6. Termíny a obsah příštího setkání
ad. 1 Přivítání, prezence
Dne 27. ledna 2011 přivítal Lubomír Náplava členy pracovní skupiny s názvem „Senioři“ na
prvním jednání. Setkání proběhlo v prostorách příspěvkové organizace města Uherské
Hradiště, Senior centrum Uherské Hradiště, DPS Penzion (Kollárova 1246, klubovna
seniorů). L. Náplava představil také metodika projektu SPRSS na Uherskohradišťsku J.
Zdražila, se kterým bude jednání pracovní skupiny řídit. Poté se představili všichni členové
pracovní skupiny přítomni na prvním setkání.
ad. 2 Představení projektu a náplně práce ve skupině
L. Náplava stručně zopakoval již známé základní informace o projektu SPRSS na
Uherskohradišťsku a v krátkosti metodu komunitního plánování, jaké je jeho poslání ve
vztahu k sociálním službám (dostupnost, kvalita, reagování na potřeby uživatelů, přehlednost
a srozumitelnost nabídky služeb, vynakládání financí na potřebné služby). Naším společným
úkolem je zmapovat současnou situaci, vše konkrétně pojmenovat, říct si, co chybí a nastavit
priority (co a proč chceme změnit) pro nastavené plánovací období. J. Zdražil dodal, že
důležitý je samotný proces komunitního plánování, to jak spolu všechny tři subjekty
(zadavatel, poskytovatel, uživatel) komunikují, jak se navzájem informují apod..
ad. 3 Stanovené harmonogramu jednání pracovní skupiny
L. Náplava spolu s pozvánkou na toto setkání zaslal všem členům dokument se seznamem
členů pracovní skupiny, prvními třemi termíny pro setkání pracovní skupiny, termíny pro
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školení a kontakty na jeho osobu. Proto na setkání tyto informace připomněl. Setkání
pracovní skupiny bude jednou za 2 měsíce a k dispozici jsou prozatím první tři termíny, které
všichni členové obdrželi (27.1., 24.3. a 26.5.). Další termíny budou k dispozici posléze, ale
dle předpokladu bude setkání dále 21.7., 22.9. a 24.11. Všechny setkání by se měly také
uskutečnil v klubovně DPS Penzion, Senior centrum UH. Pokud by byla změna místa
setkání, budou o tom členové skupiny informování. Na všechny setkání obdrží každý člen emailovou pozvánku. Členství v pracovní skupině není rigidní záležitost a tak se počet členů
může v průběhu setkávání měnit. Zároveň jsou setkání veřejně přístupná a mohou být
navštěvována veřejností.
J. Zdražil představil předběžný program jednotlivých setkání:
§ První setkání se ponese v duchu vzájemného představení, sdělení základních
informací, harmonogramu a místa setkávání pracovní skupiny, členové budou
pozváni na školení a nakonec sdělí svá očekávání od účasti v pracovní skupině.
§ Na druhém setkání budou představeny sociální a navazující služby pro cílovou
skupinu prac. skupiny, vytváření SWOT analýzy v rámci cílové skupiny
§ Na třetím setkání budeme dopracovávat SWOT analýzu a priorizovat určité body,
určíme si slabé stránky SWOT analýzy a rozdělíme je (podle toho kdo by je uměl řešit
nebo jak se to bude řešit), určíme prioritní slabé stránky, výstup z této práce půjde
potom k řídící skupině. Tím končí analytická práce naší práce v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
§ Na čtvrtém setkání se již budeme věnovat strategické části a určíme si vize a cíle
(popř. opatření) v rámci naší cílové skupiny a klíčové mezníky.
§ Na pátém setkání se budeme věnovat návrhům konkrétních projektových záměrů,
které by měly řešit jednotlivé problémy.
§ Na šestém setkání budeme schvalovat konkrétní podobu Střednědobého plánu
v rámci naší cílové skupiny a zhodnotíme celý proces.
L. Náplava dále informoval, že vedle práce pracovních skupin se uskuteční další aktivity jako
je zpracování analýz pro analytickou část nebo aktivity zaměřené na veřejnost jako je
veřejné setkání, výstava poskytovatelů soc. služeb atd. Členové pracovních skupin budou na
veřejné akce zváni.

ad. 4 Školení pracovní skupiny
L. Náplava dále informoval, že je nachystáno školení pro členy pracovní skupiny a to ve dvou
alternativních termínech 17.2. nebo 25.2. Všechny členy prac. skupin osloví dodavatelská
společnost, jejíž zástupce zašle všem členům pozvánku a přihlášku na toto školení. Školení
se uskuteční v Uherském Hradišti. J. Zdražil dodal, že školení bude pro členy přínosné,
prohloubí znalosti o metodě kom. plánování soc. služeb a naučí členy tvořit SWOT analýzu,
což využijí hned na dalším setkání prac. skupiny.
ad. 5 Očekávání členů pracovní skupiny

J. Zdražil dále vyzval všechny členy pracovní skupiny, aby sdělili své očekávání od
účasti v pracovní skupině.
Výpis jednotlivých očekávání a vyjádření členů pracovní skupiny:
§ Rozšíření sociálních služeb pro seniory, Komunitní centrum nebo denní centrum pro
seniory (Kunovice), více míst v Domově důchodců.
§ Získávání informací od zadavatelů a uživatelů soc. služeb.
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Pečovatelská služba na Uherskohradišťsku má velké pole působnosti, je potřeba
pomoci od obcí, dále chybí hospicová péče
Řešení nedostatků v DPS na Štefánkově ulici, technické problémy.
Řešení problematiky potřeb seniorů, stárnou a mění své potřeby, chybí hospicová
péče
Rozvíjet spolupráci s lékaři
Nejednoznačné očekávání, chuť pracovat na Střednědobém plánu.
Pracovat na strategii pro celou spádovou oblast, jak rozmístit soc. péči pro seniory
z pohledu stárnutí populace a zhodnotit stav veřejných financí.
Snaha o přesun služeb pro seniory od kamenných zařízení (ne DPS) k asistenčním
službám.
Zlepšit informovanost o soc. dávkách a možnostech pro seniory, špatná
informovanost mezi seniory (Buchlovice)
návrh: zveřejnit informace o soc. dávkách ve zpravodajích obcí na Uherskohradišťsku
Rozvoj Domů pro seniory, kde o ně bude dobře postaráno, bylo by dobré mít zde
psychologa, který by dokázal dodat seniorům životní energii.
návrh: zkusit vytvořit projektový záměr na realizaci takové činnosti v rámci plánu
Zjistit informace jak pomoci lidem, snaha postavit penzion (Sušice)
Senioři se setkávají a jsou informováni, ale problém je ve financích, domácí prostředí
je levnější, ale někdo potřebuje celodenní péči, proto by se nemělo zapomínat ani na
domy. Senioři by měli čerpat příspěvky a vracet je zpátky do systému nákupem
služeb.
Důležitá je péče v domácnostech a informovanost seniorů, ta by se měla zlepšit.
Snažíme se o zřízení denního stacionáře, chceme poskytovat služby i pro seniory
v okolních obcích (Babice)
Důležité je pro mě předávání informací mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli soc.
služeb.

ad. 6 Termíny a obsah příštího setkání
Na dalším setkání budeme popisovat sociální síť na Uherskohradišťsku pro cílovou skupinu
senioři, budeme si vyjmenovávat a představovat všechny poskytovatele soc. a navazujících
služeb na Uherskohradišťsku a vytvoříme SWOT analýzu pro cílovou skupinu.

školení pracovní skupiny:
17. nebo 25.2., pozvánky obdržíte na své e-mailové adresy

další setkání pracovní skupiny:
24.3. 2011, Senior centrum UH

Zapsal: Mgr. Lubomír Náplava, manažer projektu
Ověřil: Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu
Dne: 2. února 2011
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