Zápis z druhého setkání pracovní skupiny Senioři v rámci tvorby SPRSS
v ORP Havlíčkův Brod

Místo konání: Společenská místnost Domova pro seniory Husova, Havlíčkův Brod
Datum konání: 28. května 2018 od 14:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Program:






Doplnění problémů, které byly definovány na prvním setkání pracovních skupin.
Přiřazení priorit problémům.
Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb.
Možnosti neformálního setkávání.
Navázání na komunitní plány z předešlých let.

1. Úvodní slovo
Paní Ivona Moravcová přivítala přítomné a poděkovala jim za jejich účast. Poté zúčastněným
představila změnu složení a názvu pracovních skupin, ke které došlo na základě jednání řídící
skupiny dne 17. května 2018.

2. Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb.
Na začátku paní Moravcová seznámila klienty Domovů pro seniory (Reynkova,Husova)
a členy pracovních skupin s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále pak
představila všem přítomným dotazníky, které jsou určené pro uživatele sociálních služeb,
v tomto případě cílovou skupinu seniory a požádala poskytovatele sociálních služeb
o distribuci dotazníků v rámci jejich organizací a jejich následný sběr. Dotazníky budou sbírány
po dobu dvou týdnů.
3. Doplnění problémů, které byly definovány na prvním setkání pracovních skupin.
Dále paní Moravcová přechází k dalšímu bodu jednání, kterým je řešení problémů či
spokojenosti přímo uživatelů (klientů) Domovů pro seniory. Všichni zúčastnění senioři jsou se
stávajícími službami, které jsou pro ně poskytovány spokojeni. Klientky z Domova pro seniory
Reynkova uvedly, že aktivit, kterých mohou využívat k trávení volného času, je opravdový
dostatek a každý má volbu výběru činnosti, která ho bude bavit. Klienti obou Domovů pro

seniory dále přímo zmínili několik aktivit, kterým se věnují. Mezi tyto činnosti patří především
spolupráce se základními školami, kde žáci škol dochází přímo za klienty a pomáhají jim např.
tvořit různé výrobky, pěstovat zeleninu, bylinky a poté také seniory hostí přímo v zázemí svých
škol. V návaznosti na výše zmíněné činnosti jedna z klientek uvedla, že by uvítala, kdyby
záhonky v zahrádkách, které v Domovech pro seniory mají, byly vzhledem k lepší dostupnosti
vyvýšené.
Dále se paní Čejková doptává zástupců poskytovatelů soc. služeb, jaké další nedostatky či
problémy vnímají oni. Zástupci z Domova pro seniory Husova uvádějí, že by pro ně bylo dobré
lepší zpřístupnění přilehlého parku. Uvádějí, že pro klienty na vozíčcích je park hůře přístupný
a pro pečovatele je přeprava do parku náročná, někdy až nemožná. Paní ředitelka Hlaváčková
dále udává, že by bylo vhodné zřídit senior taxi, které by bylo financováno z větší části městem
za pomoci příspěvku klienta. Na tuto potřebu reaguje paní ředitelka Kufrová, která souhlasí
s potřebností senior taxi a dále uvádí, že v Havlíčkově Brodě je možné pro převoz klienta využít
služby firmy Falck, ovšem také dodává, že v případě převozu klienta na vozíčku na delší
vzdálenost – např. do lázní, není možné tuto službu využít, protože nedisponují plošinou pro
vozíčkáře a přeprava klienta by tak nesplňovala bezpečnostní požadavky. Zástupkyně Domova
pro seniory Husova uvedla, že by bylo pro klienty dobrou příležitostí si vyslechnout přednášky,
které se konají v Krajské knihovně, která se nachází v Havlíčkově Brodě. Z důvodu složitosti
přesunu klientů do budovy knihovny zástupkyně uvádí možnost docházení přednášejících
přímo do Domova pro seniory. Sociální pracovníci se již tuto situaci snažili vyřešit, bohužel
vzhledem k vytíženosti externích přednášejících v knihovně není realizace této aktivity
prozatím možná.
Paní ředitelky obou dvou Domovů pro seniory mluví o potřebnosti odlehčovacích a terénních
služeb pro klienty, kteří ještě nemusejí být umístěni v pobytových zařízeních. Paní Kufrová dále
uvádí, že díky terénním službám funguje v Domově na Reynkově na velmi dobré úrovni aktivní
setkávání klientů z Domova se seniory z Havlíčkova Brodu a okolí, se kterými se setkávají na
různých akcích (zahradní sešlost, představení, aj.). V návaznosti na tuto aktivitu se paní
Hlaváčková s paní Kufrovou domlouvají na společném rozesílání pozvánek mezi Domovy pro
seniory. Sociální pracovnice Domova pro seniory Husova uvádí, že jim velmi schází aktivizační
místnost, která by byla dostačující pro větší kapacitu klientů a časově neomezeně dostupná.
Další nový problém shledávají zástupci Domovů v prostorových problémech např. na
elektrické vozíky. Zástupci organizací dále uvádějí nutnost sociálních bytů pro mladší seniory
z důvodu nedostatečné kapacity Domovů pro seniory. Zástupci vyzvedávají charitní
hospicovou péči Oblastní Charity Havlíčkův Brod, která funguje na dobré úrovni a odvedla již
velký kus práce.
4. Přirazení priorit problémům
Hlavním problémem, který vnímají všichni přítomní je především nedostatečná kapacita
Domovů pro seniory a žádoucí posílení odlehčovací služby společně s terénními službami.
K dalším problémům budou priority přiřazeny na dalším jednání pracovní skupiny.

Paní doktorka Novotná dále uvádí argumenty potřebnosti lůžkového hospice, který by měl být
umístěn v blízkosti havlíčkobrodské nemocnice. Jedním z důvodů potřeby lůžkového hospice
je osamělost starších obyvatel, kteří již nemají rodinu či osobu, která by o ně mohla pečovat.
Dalším argumentem byl také současný trend populace, která nejen že stárne, ale také mnoho
rodin nechce zakládat rodiny a preferují život tzv. „single“. Hospic by měl sloužit nejen pro
seniory, ale také pro onkologicky a nevyléčitelně nemocné pacienty. Společně s hospicem by
měl být v budově zřízen také denní stacionář, který bude komunitně otevřený. Všichni
zúčastnění souhlasí s paní doktorkou Novotnou a doufají ve vystavění lůžkového hospice,
který pomůže mnohým klientům.
Dále paní Hlaváčková informuje o prováděné výstavbě nové budovy Domova pro seniory
Husova, kde dojde k navýšení 34 lůžek v Domově pro seniory a 65 lůžek v Domě se zvláštním
režimem. I přes navýšení kapacity však všichni přítomní uvádějí, že kapacita lůžek v DPS je
naprosto nedostačující.

5. Možnosti neformálního setkávání
6. Navázání na komunitní plány z předešlých let
Body 5. a 6. nebyly z časových důvodů na setkání pracovní skupiny projednány, proto je jejich
řešení přesunuto na další schůzku této skupiny.

7. Diskuse a závěr
Ivona Moravcová a Monika Čejková ukončují setkání pracovní skupiny, děkují všem
zúčastněným za možnost uspořádat schůzku v prostorách Domova pro seniory Husova a za
zapojení klientů do komunitního plánování.

Zapsala: Monika Čejková
Ověřovatel: Mgr. Magda Kufrová

Přílohy k zápisu:



Problémy v oblasti sociálních služeb – cílová skupina senioři
Dotazník pro uživatele sociálních služeb

