Zápis z druhého setkání pracovní skupiny Senioři + duševní zdraví v rámci
tvorby SPRSS v ORP Světlá nad Sázavou

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou
Datum konání: 4. 6. 2018 od 9:30 hod.
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.
Informace o výzvách MAS Královská stezka.

1. Úvodní slovo
Paní Monika Čejková přivítala všechny přítomné a krátce po 9:30 hod. jim představila program
schůzky a zahájila jednání pracovní skupiny. Na začátku setkání došlo k představení nové
členky pracovní skupiny paní Milena Nečasové (zástupce organizace FOKUS).

2. Doplnění problémů, které byly definovány na prvním setkání pracovních skupin
Monika Čejková představila všem přítomným materiály s přehledem problémů, které vzešly
z minulého jednání pracovní skupiny, a požádala členy pracovní skupiny o případné doplnění
dalších problémů. Přítomní doplňují mezi problémy chybějící služby následné péče jako ODN,
LDN a další návazné služby.

3. Přiřazení priorit problémům.
Dále požádala všechny přítomné o přiřazení priorit k vybraným pěti problémům, kde 1=
nejvyšší priorita, 5= nejnižší priorita. Mezi pět nejdůležitějších problémů bylo zařazeno:
-

Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce budov
Nedostupnost terénních sociálních služeb v oblastech vzdálenějších od města Ledeč
nad Sázavou a města Světlá nad Sázavou

-

Neochota obcí přispívat na své občany
Obsazenost kapacity pobytových služeb
Chybějící řidičské průkazy u pracovníků v sociálních službách

4. Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb
Paní Ivona Moravcová představuje přítomným dotazníky, které připravil realizační tým
s podporou řídící skupiny pro uživatele sociálních služeb. V návaznosti na vytvořený dotazník,
žádá paní Moravcová zástupce organizací o distribuci dotazníků klientům v jejich zařízeních
a jejich následný sběr. Dotazníky budou vybrány po době 1 měsíce.

5. Možnosti neformálního setkávání
Posléze paní Moravcová informuje členy o možnosti neformálního setkávání a navrhuje jim
možnost dojezdu za příklady dobré praxe a vzdělávání.

6. Informace o výzvách MAS Královská stezka
Paní Moravcová zúčastněné seznámila s výzvami, které budou vypsány na MAS Královská
stezka. Přítomným se možnost podání jejich případných projektů na MAS zamlouvala a do
budoucna tuto variantu zváží.

7. Diskuse a závěr
Monika Čejková spolu s paní Moravcovou ukončují setkání pracovní skupiny, děkují všem
přítomným za účast a cenné připomínky a oznamují měsíc konání další pracovní skupiny – září.

Zapsala: Ivona Moravcová
Ověřovatel: Kateřina Klementová

Přílohy k zápisu:



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

