Zápis z 2. jednání
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
konaného dne 26. dubna 2017 v Příboře, Lidická 50
Přítomni: paní Jiří Myška, Ing. Dana Forišková, Ph.D., PhDr. Marie Monsportová, paní Ludmila
Matulová, paní Šárka Tótová, DiS., Mgr. Martin Bittner, Mgr. Monika Kornetová, pan Václav
Lazebníček, paní Marie Mayerhofferová, DiS., Bc. Barbora Kahánková, pan Bronislav Tučný,
Bc. Lenka Filipcová
Host: pan Miroslav Kovařík, Mgr. Karolína Najzarová
Omluveni: Bc. Martin Hyvnar, DiS., pan Lexa Friedrich
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Přijetí nového člena do pracovní skupiny
Pozvánka na prezentaci sociálních služeb
Dotazníkové šetření ve městě
SWOT analýzy – pokračování
Závěr

Průběh jednání:
1) Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny pan Jiří Myška, který konstatoval, že pracovní skupina je
usnášení schopna. Dále seznámil všechny přítomné s dnešním programem, všichni přítomní
s navrženým programem souhlasili.
2) Pracovní skupina přijala nového člena, který se zároveň představil: pan Bronislav Tučný, předseda
ILCO Nový Jičín, spolek stomiků. O přijetí nového člena do Pracovní skupiny pro seniory a osoby se
zdravotním postižením dal vedoucí pracovní skupiny hlasovat. Pro přijetí zástupce spolku ILCO
Nový Jičín byli všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
3) Vedoucí odboru sociálních věcí, Bc. Lenka Filipcová, informovala o připravovaném Dnu dětí a
rodiny, na který pozvala i poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou zde jako každoročně
prezentovat poskytované sociální služby ve městě. Den dětí a rodiny se uskuteční v neděli 4. června
2017 a prezentace sociálních služeb proběhne od 10 do 13 hodin.
4) Bc. Lenka Filipcová informovala pracovní skupinu o právě probíhajícím dotazníkovém šetření
ve městě ve věci zjišťování potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb v oblasti sociálních služeb
a v oblasti rodinné politiky ve městě. Mezi členy pracovní skupiny byly rozdány k dispozici do svých
organizací dotazníky k vyplnění.
5) Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje, vedla další část pracovního jednání.
Byly rozpracovány priority v jednotlivých oblastech na základě SWOT analýzy (viz zápis z minulého
jednání). O všech oblastech se vedla mezi členy diskuse. Rozpracované priority:
1. Podpora a rozvoj pečovatelské služby
- zlepšení informovanosti ze strany poskytovatelů o poskytovaných službách
- rekonstrukce domu s byty zvláštního určení (DPS), snížení bariérovosti
2. Podpora a rozvoj domova pro seniory
3. Podpora a rozvoj činnosti organizací sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením
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4. Zajištění aktivit pro odstraňování komunikačních bariér (např. kurzy znakové řeči)
Průřezové aktivity:
1. zajištění sociálního bydlení
2. senioři terčem domácího násilí (psychické násilí) ohrožení seniorů a osob se zdravotním postižením
ze strany podvodníků (podomní prodej) – senioři jako oběti trestných činů
3. bezbariérovost ve městě – např. chodníky, znepřístupnění obchodů apod. při opravách; nádraží
(přechody) – pokračování - především státních institucí
6) Na závěr Ing. Dana Diváková poděkovala všem přítomným za aktivní účast na pracovním jednání.
Termín dalšího setkání pracovní skupiny není ještě řídící skupinou stanoven.
Zapsaly: Bc. Lenka Filipcová,
Ing. Dana Diváková
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