Zápis z jednání skupiny komunitního plánování sociálních služeb,
pracovní skupina č. 2 – Senioři
Datum:

26. 5. 2016

Místo:

zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín

Přítomni:

Bc. Soňa Moravcová (koordinátorka KPSS), členové pracovních skupin dle
prezenční listiny

Délka trvání jednání:

2 hodiny

Program jednání:
1.

Přivítání, cíle jednání pracovních skupin – Bc. Soňa Moravcová

2.

Cíle a opatření pracovních skupin
Větší část jednání jsme věnovali práci na prioritách pracovní skupiny v + a – bodech
SWOT analýzy, kterou jsme si vytvořili na předešlém pracovním setkání. Výsledkem
práce na priorizaci je toto pořadí:
+ Pozitiva
1. Rozšířila se kapacita terénních služeb, poptávka po terénních službách roste
2. Máme ambulantní služby, poptávka roste
3. Máme kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (Naděje
Zlín)
4. Svépomocné skupiny pro různé cílové skupiny
5. Hodně klubů, vznikají nové
6. Nový systém financování
7. KPSS probíhá a je přínosem
8. SeniorPoint
9. Volnočasové programy pro seniory
10. Dobrá spolupráce SMZ a ÚP
11. Dotované zájezdy
12. Přání jubilantům
13. Ve Zlíně začala fungovat Unie pečujících (celostátní působnost)
14. Dobrá kapacita pobytových služeb

-

Negativa
1. Chybí kapacity pobytových služeb pro nízkopříjmové skupiny lidí a seniory
alkoholiky
2. Chybí kapacity odlehčovací služby
3. Nový systém financování sociálních služeb (dotace v průběhu roku,
nesystémové, malý rozpočet)

4. Nedostatek kapacit terénních služeb typu osobní asistence a pečovatelská
služba
5. Nedostatečná možnost transformace velkokapacitních pobytových zařízení
(nedostatek kapacit x kvalita služby – jednolůžkové pokoje)
6. Proškolených pracovníků v sociálních službách (PSS) je dostatek, ale často brzo
v práci skončí, pak je jich nedostatek (kurzy PSS x realita v praxi)
7. Kurz nepřipraví PSS na vše, s čím se pak potkají v praxi
8. Podhodnocené mzdy
9. Přísné vymezení cílových skupin v registraci soc. služeb
10. Financování zdravotních sester, nejsou specifické tabulky pro
zdravotní sestry v sociálních službách
11. Neustálé zvyšování byrokracie
12. Malá informovanost o ambulantních službách
13. Velká bariérovost ve Zlíně
14. Malá sebepropagace komunitního plánování sociálních služeb
15. Malé propojení Fakulty humanitních studií s praxí
16. Nesystémové financování
17. Dotace až v průběhu roku
18. Při stanovení výše dotace nejsou zohledněni jiní pracovníci než
v přímé péči
19. Problém s umístěním seniora alkoholika
20. Malý rozpočet na sociální služby
3.

Neregistrované sociální služby Zlínský kraj 2016 – Ing. Bohdan Šafr (Úřad práce ČR,
krajská pobočka Zlín).
Ing. Bohdan Šafr nás seznámil s neregistrovanými sociálními službami ve Zlínském kraji.
Prezentace viz příloha zápisu.

4.

Diskuze, informační kolečko – všichni přítomní
Bc. Soňa Moravcová (OSV MMZ) – všem zúčastněným členům pracovních skupin byly
rozdány tištěné Katalogy poskytovatelů sociálních služeb 2016, dále bude tento katalog
umístěn na stránkách města, mluvená podoba katalogu bude vytvořena ve spolupráci
s neziskovou organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Zlín. Pokud
by někdo potřeboval více katalogů – budou v sekretariátu odboru sociálních věcí, u
koordinátorky komunitního plánování a na městském informačním a turistickém
středisku na radnici.
Mgr. Jana Lukešová (ABAPO, s.r.o.) – na žádost klientů a poptávky rozšiřuje organizace
dojezdové obce např. Slušovice aj.
Mgr. Alžběta Uhlířová (Domov pro seniory Burešov, p.o.) – v současné době byly
dokončeny práce na rekonstrukcích koupelen a venkovních prostorech.
Mgr. Gabriela Šilháková (Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně) – informovala, že
20. 5. 2016 se schvaluje novela 329 zákona – ruší se žádost přes soudy o pořizování
majetku pro nezletilé děti, v senátu se schvaluje návrh novely zákona o sociálních
službách.

Ing., Bc. Ivana Tichá (Seniorpoint) – hodně zájemců o besedy, dále probíhají pravidelné
aktivity. Pořádali výlet do Luhačovic. Nově se zapojili do akce – promítej i ty – v sekci
pro seniory se mohou podívat na filmy.
Alena Merhautová (Svaz tělesně postižených v ČR) – ráda by poděkovala Ing. Janě
Pobořilové za propagaci půjčovny kompenzačních pomůcek – článek byl uveřejněn jako
tisková zpráva na webu města Zlína a dále byl článek uveřejněn v Magazínu Zlín.
Chystají nový běh počítačového kurzu.
Mgr. Zdeňka Urubová (Senior Point) – informovala přítomné o akci den bez lepku.
Marie Dlabačová (uživatelka) – upozornila na nutnou opravu zastávky u Terna, při dešti
se zaplní vyjeté koleje a přijíždějící trolejbus osprchuje stojící osoby na zastávce.
Vladimír Marek (člen výboru Zlínského klubu Kvítková) – hovořil o problematice
detailního informování o akcích v Magazínu Zlín, objeví se tam jen 2 řádky a to není
adekvátní informování o akci, splyne to.
Mgr. Tomáš Bernatík (Senior Otrokovice, p.o.) – v zařízení provádějí zahradní terapie
pro klienty.
Mgr. Jana Chovancová (Naděje Zlín) – ráda by poděkovala Ing. Janě Pobořilové za hřiště
i lavičku na Jižních svazích. Dne 9. 6. 2016 se setká skupina pečujících, na prázdniny je
naplánováno letní setkání zpívání gospelů, 16. 7. 2016 se uskuteční koncert gospelů.

5.

Pozvání na další pracovní skupiny
Další jednání pracovních skupin komunitního plánování proběhne 22. 6. 2016, na které
budou členové pracovních skupin opět pozváni.

Zapsala:

Bc. Soňa Moravcová (koordinátorka KPSS)

Ve Zlíně dne:

6. 6. 2016

