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Zápis ze 13. jednání pracovní skupiny č. 2 – Senioři
Datum:
Místo:
Přítomni:

26. 3. 2015
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Ing. Jana Pobořilová (vedoucí projektu), Mgr. Josef Zdražil (metodik projektu),
Bc. Alena Podaná (koordinátorka projektu), členové pracovní skupiny dle prezenční
listiny, Mgr. Jana Chovancová (vedoucí skupiny č. 2 – Senioři)
Délka trvání jednání: 2 hod.

Program jednání:
1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Zahájení setkání, přivítání přítomných, seznámení s programem jednání – Mgr. Josef Zdražil.
3. Informace od Ing. Jany Pobořilové:
• Poděkování všem přítomným za spolupráci po celou dobu trvání projektu, poděkování
zástupcům obcí, kteří se zúčastnili na projektu, shrnutí osobního přínosu setkávání apod.
Výhled do budoucna – v současnosti plánujeme setkávání se cca 3 x ročně, poprvé na
podzim 2015. Pokud bude nová výzva, je zájem o nový projekt (mohl by startovat nejdříve
na jaře 2016).
• Pozvánka na seniorské odpoledne, které se uskuteční 11. 6. 2015.
4. Diskuze – informační „kolečko“:
Senior point - Ing. Ivana Tichá:
• Proběhla 1. vycházka pro seniory, funguje knihovnička, kurzy na PC, trénování paměti.
Obec Sazovice – paní Jana Potočná:
• Poděkování za pozvání k projektu, hodnotí velmi pozitivně, obec se ráda zapojí i dále.
• V Sazovicích požehnali pozemek pro výstavbu kostela, už se i začalo se stavbou.
Domov pro seniory Burešov – Ing. Vlastimil Zaydlar:
• Poděkování za spolupráci;
• Turnaj domovů pro seniory v pétanque bude 25. 6. 2015;
• Žádost o zvážení možnosti podpory DS Burešov ze strany MMZ.
Svaz tělesně postižených Zlín – paní Alena Merhautová:
• Poděkování za možnost účastnit se KPSS ve Zlíně;
• Pozvánka na výstavku 29. 4. od 10 do 16 hodin na Podlesí;
• Spokojenost s projektem „Nákup polohovacích lůžek“ – téměř všechny jsou vypůjčené.
Metodik KPSS – Mgr. Josef Zdražil:
• Pozvánka pro poskytovatele soc. služeb na akci „Prostor pro setkání“ v Otrokovicích,
23. 4. 2015, od 12,00 hodin – jedná se o neformální, předem domluvené setkání soc.
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pracovníků a vedoucích různých organizací. V případě zájmu si prosím napište p. Zdražilovi
o seznam zúčastněných.
• Byla vyhlášena osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014 – zvítězila paní
Eva Ludvíčková.
NADĚJE Zlín – Mgr. Jana Chovancová:
• Dny paměti – poprvé ve Zlíně, pod záštitou ČALS, kapacita naplněna téměř okamžitě, nyní
objednávky termínů na říjen 2015.
• Kabelkový veletrh – uskuteční se 29. 4. od 16,00 do 19,00 hodin v Městském divadle.
Obec Želechovice nad Dřevnicí – Bc. Michal Špendlík:
• Projekt KPSS hodně pomohl v orientaci v oblasti sociálních služeb a potřeb jednotlivých
skupin občanů;
• Projekt „Komunitního bydlení“ je ve fázi studie, velmi intenzivně se na něm pracuje.
Obec Lukov, paní Stanislava Hudečková:
• Obec Lukov připravuje pro seniory stále mnoho aktivit;
• Poděkování za umožnění zapojení se do KPSS ve Zlíně.
Obec Lípa, paní Ing. Svatava Křivínková:
• Je ráda za nové zkušenosti, získané díky účasti na KPSS;
• Od občanů již má velmi dobré reakce na brožurku o bezbariérovosti.
Klub seniorů Lůžkovice, paní Marie Drobilíková:
• Program je stálý, hodně se snaží aktivity přizpůsobovat možnostem občanů.
Paní Marie Dlabačová:
• Velké poděkování p. Pobořilové, p. Podané i ostatním za KPSS a všem za práci v sociálních
službách.
SENIOR Otrokovice, pan Mgr. Tomáš Bernatík:
• Představení organizace a služeb pro seniory.
Úřad práce Zlín, Mgr. Gabriela Šilháková a Ing Pavel Pinďák:
• Ukázka vzoru nového průkazu OZP, začátek výdeje po velikonocích, nyní se přijímají
žádosti (do 31. 12. 2015 je nutné podat žádost);
• Příspěvek na péči – všichni příjemci musí vyplnit formulář ohledně bydliště.
• Úřad práce řeší neregistrované soc. služby, už byli na kontrole v penzionu v Pozlovicích,
pojedou do další služby, na kterou upozornila ombudsmanka.
MMZ, paní Jana Černochová:
• Postupně se vyměňují parkovací průkazy majitelů průkazů ZTP;
• Nárůst opatrovanců, v současnosti dělají opatrovníka 36 lidem.
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5. Koordinátorka KPSS, paní Alena Podaná v prezentaci shrnula celé období současného projektu,
Střednědobý plán sociálních služeb a stanovené výstupy. Některé z priorit Střednědobého plánu
sociálních služeb se již v průběhu projektu podařilo naplnit.
6. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční zřejmě v podzimních měsících roku, termín i místo
budou upřesněny.

Dne:

26. 3. 2015

Zapsala:

Mgr. Jana Chovancová

3

