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Zápis ze šestého jednání pracovní skupiny č. 2 – Senioři
Datum:
11. 3. 2014
Místo:
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Přítomni:
členové pracovní skupiny dle prezenční listiny
Doba trvání jednání: 2 hodiny
1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Zahájení setkání, přivítání přítomných, seznámení s programem jednání – metodik
projektu, Mgr. Zdražil.
3. Revize SWOT analýzy - společné cíle a priority – práce ve skupinách.
FINANCE
-

-

Financí málo, zejména na konkrétní činnosti nebo služby.
ZK finančně nepodporuje ani svá zařízení.
Citelný nedostatek financí na začátku kalendářního roku – první dotace až
duben, ale ke konci roku musí být vždy organizace na 0,- Kč, možnost
bezúročné půjčky od města (?).
Financování z MPSV má přejít na kraje - zlepšení x zhoršení (?).
Vznik nových služeb – jsou vydávány za kvalitní, ale nejsou, dokáží získat
finance - na úkor již zavedených služeb (?).
Město Zlín nepřispívá n a činnost (DS Burešov) přesto, že jsou tam občané
Zlína nedostuje město, ani kraj (ale to zase podporuje jiné NNO v rámci kraje)
Nabízí ZK bezúročné „překlenovací“ půjčky pro NNO (?).
JM kraj zavádí víceleté financování – všechny služby musí být potvrzeny jako
potřebné v rámci komunitního plánování; schválené služby pak obdrží finance
na 3 roky (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=14370&TypeID=2).

KVALITA
-

Kvalita je relativní pojem, ve Zlíně je kvalita vysoká, někteří senioři jsou
přesto někde šikanováni, standardy kvality neřeší kvalitní služby pro seniory.
Zlepšení bezbariérovosti.
Někde by bylo vhodné snížit kvalitu (vybavení, klubovny, bazény) – raději
jednolůžkové pokoje a raději zapracovat na kvalitě vztahové.
Kvalitní lékařská péče = „umělé prodlužování“ života.
Na všechno jsou standardy, přesné postupy, ale vytrácí se lidská stránka.
Otázka “nízkopříjmových” osob - majetek přepsaly na příbuzné, ti od nich
dávají ruce pryč, zákon přihlíží pouze k příjmům a ne k majetku.

BARIÉRY
-

Nový podchod - prudké schody, jezdící schody pouze nahoru.
Nová pošta - bezbariérový přístup na chodník.
Budova bývalé knihovny - bude v budoucnu bezbariérová?
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-

-

Nedostatek bezbariérových WC - nádraží vlakové - soukromý objekt, klíče k
dispozici u provozovatele bufetu.
- nádraží autobusové - špatný stav
- na náměstí - špatný technický stav WC,
zaskládané papíry
- nová krajská knihovna - těžké dveře
- Euroklíče - WC Čepkov a Zlaté jablko.
Projekt 300 km chodníků - v jakém je stavu realizace(?). Upraveny chodníky
v části Padělky, Kúty, na JS u Billy.
Zastávka U Zámku - není přechod.
Trolejbusy zastavují daleko od nástupu. Námět: pozvat zástupce DSZO (pana
Nosálka).
Zážitkové semináře pro řidiče - vyzkoušet si s kompenzačními pomůckami
cestovat městskou hromadnou dopravou.
Přechody hned za kruhovým objezdem (na Kvítkové ul.). Námět: pozvat pana
Říhu - dopravního experta.

Informační kolečko:
Pí. Pobořilová – 12. 6. 2014 od 15:00 hod. Seniorské odpoledne na náměstí.
SMZ zřejmě přistoupí ke snížení nájmů ve vybraných městských bytech - připravuje
se návrh na předložení do RMZ. Probíhají jednání o zřízení nového klubu seniorů na
Broučkově ulici. Již funguje klub na Klečůvce a dokončuje se klub na Mokré. Pokud by byl
zájem, mohl by vzniknout klub na Mladcové. Chráněné byty pro osoby s mentálním
postižením - 10 bytů na tř. T. Bati 1010, Zlín
Pí. Zubíčková – elektronický katalog ZK, Katalog poskytovatelů SS – SMZ.
15. 3. 2014 Den zdraví - od 9:00 do 15:00 na 15. ZŠ v Želechovicích.
Budova soudu - nepodařilo se prodat, pravděpodobně se zbourá.
Pí. Blahová - Charita Zlín - vždy v pondělky od 9:00 - 11:00 hod. mezigenerační setkávání
seniorů a rodičů s dětmi. Provozní doba Centra Domovinka - ve všední dny 7:00 - 15:00 hod.

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 24. 4. 2014, v 8:30 hodin v budově OSSZ,
zasedací místnost 424.

Zapsala dne: 20. 3. 2014

Mgr. Pavlína Zubíčková

