Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„SENIOŘI“

ZÁP IS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2013
Datum: 2.12.2013
Místo setkání: Senior centrum UH, Kollárova 1243
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ad. 1 Zahájení setkání

Přivítání členů pracovní skupiny SENIOŘI panem Mgr. Zdražilem a paní Ing. Kozelkovou
v prostorách klubovny pro seniory v DPS Penzionu v Uherském Hradišti v Kollárově ulici.
Pan Mgr. Zdražil informoval členy pracovní skupiny, že v případě potřeby v rámci
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku se mohou obracet na
paní Kozelkovou a nebo na slečnu Stuchlíkovou.
Předání informací jednotlivých členů pracovní skupiny a sdělení aktualit se zaměřením na
sociální služby, obce, ve kterých působí a vyjádření názorů k problematice sociálních služeb
se zaměřením na cílovou skupinu seniorů.

ad. 2 Dokončení SWOT analýzy
V rámci setkávání členů pracovní skupiny Senioři se průběžně pracovalo na tvorbě SWOT
analýzy sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišsku. Data k SWOT analýze byla
získána z brainstormingu, analýzy zápisů z předchozích setkání, zkušeností, názorů, potřeb
členů pracovní skupiny se zaměřením na cílovou skupinu senioři. V rámci tohoto setkání
došlo k zrevidování, dokončení jednotlivých složek SWOT ANALÝZY (silné stránky, slabé
stránky, příležitosti, hrozby). Silné a slabé stránky jsou chápany jako analýza současnosti,
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příležitosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. Členové pracovní skupiny se nad
jednotlivými složkami zamýšleli, vyjadřovali své názory, zkušenosti z praxe v jednotlivých
sociálních službách, obcích. Tyto názory, zkušenosti budou zapracovány do SWOT
ANALÝZY.
Členům pracovní skupiny SENIOŘI bude spolu se zápisem rozeslána i tato zrevidovaná
SWOT ANALÝZA, aby se k ní mohli vyjádřit. Případné vyjádření k analýze mohou členové
zasílat na email paní Kozelkové (Jana.Kozelkova@mesto-uh.cz).

ad. 3 Aktualizace opatření a cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2012 - 2014
Cílem dalšího bodu je zrevidovat opatření a cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 – 2014 se zaměřením na cílovou skupinu SENIOŘI. =>
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012-2014:
1.1 podpora osob pečujících o osoby blízké
Cíl: kvalitnější život osob pečujících o osoby blízké znamená kvalitnější život uživatelů
Opatření:
1.1.1 zvýšení kapacit odlehčovacích služeb v ORP UH
Cíl: senioři – zvýšení kapacity o 10 lůžek
osoby s demencí – zřízení 6 lůžek
Číslo projektového záměru
Název projektového záměru
Realizátor
-

1
Odlehčovací služba pro seniory, osoby
s demencí a osoby se zdravotním postižením
Oblastní charita Uherské Hradiště

Tento záměr se nerealizoval, protože nebyla získána budova, ve které měla být
služba realizována.
Jsou plánována 3 lůžka pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
v rámci transformace Sociálních služeb Uherské Hradiště.

1.2 hospicová péče
Cíl: zajištění služby podporující důstojný konec života
Opatření:
1.2.1 zřízení kamenného hospice
Cíl: zřízení kamenného hospice s kapacitou 10 lůžek
- Nebylo realizováno
Opatření:
1.2.2 zřízení terénní hospicové péče
Cíl: zřízení služby s 3 úvazky pracovníků se specifickým zaměřením a vzděláním
Péče o umírajícího je zajišťována Domácí zdravotní péčí Oblastní charity Uherské Hradiště,
avšak pouze částečně.
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Číslo projektového záměru
Název projektového záměru
Realizátor
-

2
Mobilní hospic
Oblastní charita Uherské Hradiště

Tento záměr se nezrealizoval.

1.3 pobytové služby pro osoby s demencí
Cíl: zvýšení kapacity pobytových zařízení
Opatření:
1.3.1 zvýšení kapacity domovů se zvláštním režimem
Cíl: zvýšení kapacity o 50 lůžek

Číslo projektového záměru
Název projektového záměru
Realizátor
-

3
Domov pro osoby s demencí
Oblastní charita Uherské Hradiště

Záměr se nerealizoval, neboť nebyla získána budova, ve které měly být služby
poskytovány.

ad 4 Různé
Členům pracovní skupiny bude spolu se zápisem rozeslána i SWOT ANALÝZA, aby se k ní
mohli vyjádřit. Případné vyjádření k analýze mohou členové zasílat na email paní Kozelkové
(Jana.Kozelkova@mesto-uh.cz).
Na měsíc leden je plánováno vzdělávání členů pracovní skupiny se zaměřením na komunitní
plánování – koordinátorka zašle členům termín školení a žádá o potvrzení účasti.
Termíny setkání pracovní skupiny v roce 2014 jsou v 11:00 hodin v následujících dnech:
• Čtvrtek 20. února
• Čtvrtek 17. dubna
• Čtvrtek 19. června
• Čtvrtek 18. září
• Čtvrtek 4. prosince
V měsíci únoru se setkání uskuteční opět v prostorách Senior centra UH na Kollárově ulici,
místa dalších setkání budou domlouvána individuálně dle požadavků členů PS.

ad 5 Ukončení setkání
Na konci setkání se paní Kozelková a pan Josef Zdražil rozloučili a poděkovali členům
pracovní skupiny za účast na setkání a uvedli, že další setkání se uskuteční 20. února 2014 na
Penzionu Uherské Hradiště. V případě pokud by došlo ke změně termínu budou kontaktováni
všichni členové pracovní skupiny SENIOŘI.
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Další setkání pracovní skupiny:
20. února 2014, na Senior centru (Penzionu) Uherské Hradiště, Kollárova 1243

Zapsala: Mgr. Radka Stuchlíková, manažer pracovní skupiny SENIOŘI
Dne: 2.12.2013
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