Zápis
ze setkání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 11. 10. 2017
v zasedací místnosti ZM a RM Kravaře, Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43, Kravaře.
Přítomni: viz prezenční listina
Jednu část setkání řídil Ing. Petr Muczka, místostarosta a další část setkání řídila Ing. Dana
Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje.
1. Přítomni byli seznámeni s tím, že dokumenty:
•
•
•
•
•

Základní listina Komunitního plánování města Kravaře,
Organizační řád pracovních skupin,
Jednací řád pracovních skupin,
Organizační řád Řídící skupiny,
Jednací řád Řídící skupiny,

byly schváleny na 71. schůzi Rady města Kravaře dne 9. 10. 2017 a od téhož dne nabyly
účinnosti.
2. Koordinátorka KP seznámila přítomné se změnami ve složení členů PS, kdy
•

na základě písemného oznámení o odstoupení z PS odstoupil
o Jan Hanuš,

•

členství v PS bylo zrušeno těmto osobám:
o Ing. Petr Muczka – z důvodu účinnosti výše uvedených dokumentů,
o Ing. Pavel Novotný – z důvodu ukončení pracovního poměru s Městem Kravaře,
o Mgr. Lukáš Volný – z důvodu ukončení pracovního poměru s Charitou Hlučín,

•

podala informaci o osobách, které projevily zájem stát se členem PS:
o Eva Peterková, občan města Kravaře,
o Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín,
o Ing. Petr Adamec, ředitel Domova pro seniory Sv. Hedviky Kravaře.

Všichni přítomni členové PS uvedené zájemce o členství v PS odsouhlasili a tito se tímto stali
řádnými členy PS.
3. Koordinátorka KP vedla volbu manažera a zástupce manažera PS a volbu členů ŘS.
•

Manažer PS
Na návrh přítomných členů PS byla jednohlasně nominována kandidátem manažera
PS paní Bc. Marie Melecká, která byla následně zvolena všemi přítomnými členy PS
manažerem PS.

•

Zástupce manažera PS
Na návrh přítomných členů PS byl jednohlasně nominován kandidátem manažera PS
pan Ing. Petr Adamec, který byl následně zvolen všemi přítomnými členy PS
zástupcem manažera PS.

•

Členové řídící skupiny
Na návrh přítomných členů PS byli jednohlasně nominováni kandidáti na členy ŘS:
- z řad poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb pan Pavel Sobol,
ředitel Charity Hlučín
- z řad uživatelů sociálních služeb a souvisejících služeb a veřejnosti paní Hana
Skowronková,
kteří byli následně zvoleni všemi přítomnými členy PS členy ŘS.

Členem ŘS se zároveň stala i Bc. Marie Melecká, což vyplývá z její pozice manažera PS.

4. Zápis z části jednání PS řízené Ing. Danou Divákovou je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Petr Muczka
garant komunitního plánování sociálních služeb

Zapsala: Mgr. Irena Uličková
16. 10. 2017

Seznam použitých zkratek:
KP
komunitní plánování
PS
pracovní skupina „ Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním“
ŘS
řídící skupina

Zápis z jednání PS Senioři a zdravotně znevýhodnění

Datum konání: 11. října 2017 v 8,00 hod.
Místo konání:

zasedací místnost MěÚ Kravaře

Přítomni:

viz prezenční listina

Program:
•
•
•
•

Představení projektu
Představení analytické části
Představení vyhodnocení předchozího KP
Zpracování SWOT analýzy

Představení projektu
V úvodu setkání byl přítomným představen projekt Sociální služby v SOH. Byly představeny termíny
setkání a jejich předběžný program.
Představení analytické části
Přítomným byly představeny výstupy zjišťování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a
souvisejících aktivit.
Představení vyhodnocení předchozího KP
Pro zajištění objektivního zpracování SWOT analýzy bylo rovněž představeno vyhodnocení
předchozího KP.
Zpracování SWOT analýzy
Silné stránky
Tradiční rodina
Individuální bytová zástavba – dobré
sousedské vztahy
Existence pobytové služby pro seniory
Kvalitní spolková činnost
Existence dalších poskytovatelů (např.
Agentura Zvoneček, charita Hlučín)

Slabé stránky
Není zajištěna služba pro osoby
s demencí
Chybí odlehčovací služba /krátkodobá/
Stárnoucí generace, lidé bez příjmů
Malá informovanost cílových skupin
Poradenství
Nedostatek kompenzačních pomůcek
/polohovací postele
Neexistence dotačních titulů pro
poskytovatele,
Nedořešená realizace sociálněterapeutické dílny

Příležitosti
Volby do PS – změna legislativy

Ohrožení
Volby do PS – změna legislativy

Stárnoucí generace (osoby bez přístřeší)

Následně byla jednotlivá témata prioritizována

Nedostatek kompenzačních pomůcek /polohovací postele
Není zajištěna služba pro osoby s demencí
Nedořešená realizace sociálně-terapeutické dílny
Chybí odlehčovací služba /krátkodobá/
Stárnoucí generace, lidé bez příjmů
Malá informovanost cílových skupin
Poradenství
Neexistence dotačních titulů pro poskytovatele

8
5
4
3
3
2
1
1

Témata, která jsou zachována z předchozího plánu s vyhodnocením a doporučením:
Opatření 1.1. Podpora domova pro seniory
1.1.1. Podpora aktivit seniorů v domově pro seniory
1.1.2. Podpora klubů seniorů/důchodců
•
•
•
•

Za poslední dva roky dotace ve výši 880 tis. Kč ročně, domov pro seniory participuje na akcích
města.
Od 1. dubna 2015 byl jmenován nový ředitel domova pro seniory Ing. Petr Adamec.
Cíl je udržet standard poskytované služby do budoucna.
Záměr do budoucna je rozšířit stávající objekt domova pro seniory a začít poskytovat službu
domov se zvláštním režimem.

Doporučení:
Vypustit podporu klubu seniorů v DpS – viz samostatná priorita č. 2.
Priorita 2
Podpora organizací věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
Opatření 2.1. Podpora klubové činnosti seniorů
2.1.1
2.1.2

Realizace zájezdů pro seniory ze strany města
Podpora dalších aktivit pro podporu seniorů ze strany města (např. Karmašové posezení
apod.)
2.1.3 Podpora společenství seniorů při Římskokatolické farnosti Kravaře
2.1.4 Podpora klubu přátel Německa
2.1.5. Podpora klubu seniorů
Opatření 2.2. Klubová činnost zdravotně znevýhodněných
2.2.1. Podpora Svazu postižených civilizačními chorobami
2.2.1.2. Zajištění samostatného prostoru pro realizaci aktivit
2.2.1.2.1. Analýza vhodných prostor v centru
2.2.1.2.2. Minimální požadavky na prostory včetně materiálního, technického a personálního
zabezpečení

2.2.1.2.3. Analýza možných zdrojů
Realizace aktivit
Doporučení:
Priorita 3
Podpora pečovatelské služby
Opatření 3.1. Podpora pečovatelské služby
3.1.1. Podpora a rozvoj pečovatelské služby
•
•

Tato oblast žije svým životem. Na území Kravař působí několik poskytovatelů na základě
výběru občanů. Není přehled o počtech klientů jednotlivých poskytovatelů. Město
v současnosti na tyto aktivity nepřispívá.
Jsme připraveni ke spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb DomA – domácí asistence
(osobní asistence), Kobeřice. Již proběhlo setkání a propagace této služby v Besedníku.

Doporučení:
Oslovit jednotlivé poskytovatele služby pro zjištění počtu osob, kteří ji využívají
Jednání s DomA přesunout do osobní asistence

Priorita 4
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
Opatření 4.1. Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
4.1.1. Vyhledávání dobrovolnických organizací v okolí města Kravaře
4.1.2. Oslovení organizací, zahájení spolupráce
•
•

Dobrovolnické služby využívají jednotlivé subjekty a role města je zde nepatřičná.
Dobrovolnictví zdárně funguje v domově seniorů, sdružení přátel škol, CVČ, pořádání farních
táborů a dalších.

Doporučení:
Zvážit zachování priority.
Priorita 5
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
Opatření 5.1. Podpora odborného sociálního poradenství
5.1.2.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Analýza potřeb občanů v oblasti odborného sociálního poradenství
Zajištění poskytovatele odborného sociálního poradenství
Zajištění odborného sociálního poradenství ze strany města
Cílená propagace služby

Opatření 5.2. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek

5.1.2.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
•

•

Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
Vytvoření internetového bazaru kompenzačních pomůcek
Zajištění poskytovatele internetového bazaru
Cílená propagace aktivity
Doposud se nepodařilo zajistit poradenství na území města, do budoucna se počítá
s možností poskytování poradenství v objektu, kde bude umístěna sociálně terapeutická
dílna.
Kompenzační pomůcky jsou poskytovány v Domově seniorů nebo přes Charitu.

Doporučení:
Viz jednání PS z 11. 10. 2017
Priorita 6
Sociálně terapeutická dílna
Opatření 6.1. Podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutické dílny
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
•
•
•
•
•

Jednání s MSK o zřízení nové sociální služby
Vyhledání vhodného prostoru pro dílnu
Výběr vhodného poskytovatele služby
Realizace služby
Je vybrán objekt na Novodvorské ulici.
Výběrovým řízením byl vybrán poskytovatel služby – Charita Hlučín.
Bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy.
V roce 2017 budou prováděny stavební úpravy objektu, zpracován projektový záměr.
Předpokládané zahájení provozu – počátek roku 2018.

Doporučení:
Doplnit aktuální informace. Prioritu zachovat.

Priorita 7
Osobní asistence
Opatření 7.1.

Podpora vzniku osobní asistence

7.1.1. Realizace služby
•

Tato oblast žije svým životem. Na území Kravař působí několik poskytovatelů na základě
výběru občanů. Není přehled o počtech klientů jednotlivých poskytovatelů. Město v
současnosti na tyto aktivity nepřispívá.

Doporučení:
Spolupráce s DomA, případně Charita Hlučín – viz pečovatelská služba

Zapsala Dana Diváková, Lucie Pieranová

PREZENČNÍ LISTINA
ze setkání pracovní skupiny
Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře
dne 11. 10. 2017

Jméno
1.

Adamec Petr, Ing.

2.

Arbter Petr

3.

Černá Ingrid

4.

Kerlín Daniel

5.

Lasák Josef, Ing.

6.

Melecká Maria, Bc.

7.

Peterková Eva

8.

Peterková Kateřina

9.

Skowronková Hana

10.

Slaninová Dagmar, Bc.

11.

Sobol Pavel

12.

Stareczková Lenka

13.

Muczka Petr, Ing.

14.

Šupíková Lucie, Mgr.

Podpis

omluven

omluvena

omluvena

15.

Uličková Irena, Mgr.

16.

Diváková Dana, Ing.

17.

Pieranová Lucie

18.

Rychlíková Renáta, Mgr.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

omluvena

