
 
 
 

Zápis ze třetího setkání pracovní skupiny Senioři + duševní zdraví v rámci 

tvorby SPRSS ORP Světlá nad Sázavou 

 

Místo konání: Malá zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

Datum konání: 25. 9. 2018 od 13:00 hod. 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program:  

 Vyhodnocení dotazníkového šetření. 

 Výběr vzdělávacích workshopů. 

 Definování příčin aktuálních problémů. 

 Řešení dalších podnětů a připomínek.  

 

1. Úvodní slovo 

Setkání pracovní skupiny Senioři a duševní zdraví bylo zahájeno paní Čejkovou po 13:00 hod. 

Paní Čejková s paní Moravcovou přivítaly všechny přítomné a představily jim jednotlivé body 

programu jednání.  

 

2. Výběr vzdělávacích workshopů  

Na začátku jednání informovala paní Moravcová všechny zástupce organizací o možnosti 

účasti na vzdělávacích workshopech a zároveň všechny pozvala na školení na téma GDPR pro 

sociální služby s názvem „GDPR – Jak na něj v neziskových organizacích“. Školení se uskuteční 

ve čtvrtek dne 15. listopadu od 10:30 – 15:00 hod. ve Velké Zasedací místnosti MěÚ 

v Havlíčkově Brodě. Ivona Moravcová požádala všechny přítomné, aby svoji účast na školení 

nahlásili na e-mail MAS Královská stezka a předala slovo své kolegyni.  

3. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Paní Čejková představuje výsledky dotazníkového šetření, které ve všech organizacích 

probíhalo během prázdninových měsíců. Z dotazníkového šetření vyšlo velmi vysoké procento 

spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. Za nedostatky označili dotazování 

časovou dostupnost některých sociálních služeb a absenci nedělního rozvážení obědů v rámci 



 
 

pečovatelské služby. Paní Dvořáková dodává, že o daném „problému“ ví, nicméně nelze 

podporovat úplně všechny klienty, kteří nevyužívají jinou sociální službu a chtějí pouze 

rozvážku obědů. Všichni přítomní se během debaty o tomto problému shodli na tom, že cílová 

skupina senioři je specifická a mnohdy stačí si s nimi o dané věci promluvit a jejich názor poté 

nabírá jiného směru.  

4. Definování příčin aktuálních problémů 

Paní Čejková dále pokračuje k praktické části jednání a představuje přítomným náplň práce. 

Do pracovních listů, které mají všichni před sebou, v následujících 45 minutách přiřazují 

účastníci k jednotlivým problémům (definovaným na předchozích jednáních) příčiny, proč 

vůbec došlo k jejich vzniku. Během skupinového jednání dochází k debatování nad 

jednotlivými příčinami.  

 

 

5. Diskuze a závěr 

Na závěr paní Čejková s paní Moravcovou poděkovali všem za jejich aktivní účast a sdělili jim, 

že další jednání pracovní skupiny bude probíhat společně s účastí zástupců  KÚ a zástupců 

města Světlá nad Sázavou počátkem roku 2019.  

 

Zapsala: Monika Čejková 

Ověřil: Bc. Milena Nečasová DiS. 

 

Přílohy k zápisu: 

- Definované příčiny jednotlivých problémů 


