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ZÁPIS 

z jednání  

PS SENIOŘI 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

DATUM: 11. 1. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov pro seniory Slunovrat 

 

Závěry z 1. setkání PS SENIOŘI 
Průběh setkání 

Účastníci setkání pracovní skupiny se postupně zamýšleli nad otázkami: 

1. Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

2. Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to bylo? 

Na základě odpovědí účastníků byly zaznamenány prioritní oblasti - problémy k řešení. 

Výsledek byl porovnán s doporučeními analýzy potřeb, chybějící témata byla doplněna do seznamu 

problémů. 

Odpovědi a témata 

Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

• Navýšení mezd. Obsazení pozic sociálních pracovníků. Stabilizace. Dobrý tým. Zdravý 

optimismus, motivace. 

• Spolupráce mezi poskytovateli, sociálními pracovníky v domovech, na městských obvodech. 

Komunikace. Doporučování klientů. 

• Úspěšné zvládnutí inspekcí a kontrol. Udržení kvality. 

• Držíme se ☺ Individuální plánování. 

• Klub pro seniory, rekonstrukce. 

• Spolupráce se sociálními pracovnicemi z nemocnic a LDN. 

• Úspěch kdykoli, když se podaří umístit seniora do pobytové služby. 

• Společenské akce, aktivizace seniorů, volnočasové aktivity. 

• 20 let vydávání časopisu Seniortip. 

• Reminiscenční projekty. 

• Nové prostory. Nová adresa. Rekonstrukce, investice. 
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• Naplněná kapacita. Poptávka po službách. Nově doprava pro seniory. 

• Navyšování kapacity – osobní asistence. 

• Společné bydlení seniorů – komunitní bydlení. 

• Systém služeb, spolupráce, nabídka služeb, řešení. 

• Spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA ČR. Spolupráce s mateřskými školkami. 

• Podařilo se zastavit trend úbytku dobrovolníků. Projekt mezigeneračního dobrovolnictví. 

• Spolupráce s MMO. Spolupráce s ÚMOb Ostrava – Jih. 

• Magistrát Karviná, MěÚ Orlová – spolupráce. 

 

Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to bylo? 

Zvýšení kapacit pobytových služeb pro specifické skupiny klientů 

• Pobytové služby pro nízkopříjmové klienty. 

• Pobytové služby pro seniory s Alzheimerovou nemocí. 

• Pobytové služby pro klienty s kombinovanými diagnózami, závislostí na alkoholu, apalickým 

syndromem, demencí, poruchami chování apod. 

• Dostupné služby v místě, které klient zná. Místo, finance, čas, potřeby. 

Zvýšení kapacit odlehčovacích služeb, posílení terénních služeb, podpora pečujících 

• Posílení terénních služeb – být v domácím prostředí, dokud je to možné. Terénní odlehčovací 

služba. Osobní asistence – kapacita? 

• Dostupné služby v místě, které klient zná. Místo, finance, čas, potřeby. 

• Navýšení krátkodobých odlehčovacích služeb – problém sezónnosti, problém pro určité typy 

diagnóz. Překlenutí období do umístění v pobytové službě.  

• Stabilní asistenti a pečovatelé  

•  Komerční dodávání stravy – problém s roznosem, doručením. Řeší více MOb. Problémy 

s cenami jídel. 

• Nákup potravin – dostupnost v místě bydliště. 

• Podpora pečujících, odlehčení, osobní asistence, dobrovolníci a další služby. 

• Otázka edukace a vzdělávání pečujících? Individualizace – edukace v domácnostech? 

Chybějící rehabilitace. 

Další rozvoj dobrovolnických programů 

• Prestiž dobrovolnictví, všeobecné povědomí – normální je pomáhat. 

• Chybějící kapacity dobrovolníků pro osoby se specifickými formami onemocnění nebo 

postižení v domácím prostředí. 

• Udržování sociálních vztahů, dobrovolnictví. 

Zlepšení mobility a město bez bariér 

• Zlepšení mobility, doprava, dostupnost, senior taxi (např. dostupnost volnočasových aktivit 

v klubech pro seniory, udržování sociálních vztahů). 

• Potřeba adekvátní přepravy respektující omezení seniorů. 

• Nahrazení zastávek na znamení za standardní zastávky v konkrétních lokalitách (k 

předání – Rada seniorů, příslušný odbor MMO). 
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• Přizpůsobení MHD o víkendech a večerních hodinách v místech s pobytovými a sociálními 

službami. 

• Město přátelské k seniorům (infrastruktura, přechody, zastávky, bariéry, doprava). 

Počty zaměstnanců, vzdělávání, stabilizace 

• Počty pracovníků v pobytových službách. 

• Obsazování pozic pracovníků v sociálních službách – kvalitní zaměstnanci. 

• Stabilizace stávajících zaměstnanců. 

• Zlepšení vzdělávacího systému pro pracovníky v sociálních službách. 

• Profesionalita a 100% odváděná práce jako standard. 

• Styl práce a přístup k lidem s demencí.  

• Zvýšení prestiže sociálních služeb. Nastavení společnosti. 

Omezení byrokracie, přístup inspektorů, hranice služeb X potřeby klientů, spolupráce s jinými 

subjekty 

• Omezení inspekcí, snížení byrokracie. 

• Zrušení poukázek hmotné nouze pro klienty v domovech. 

• Přístup ke klientům dle individuálních potřeb – nikoli podle definice cílové skupiny X 

inspekce, kontroly. 

• Nejen výkony a úkony, ale i prostor pro práci s člověkem. 

• Jednodušší navýšení kapacity sociální služby. 

• PNP, posudkoví lékaři – (ne) spolupráce s ÚP, problém financování. 

• Propojení zdravotního a sociálního systému. 

• Okamžitá pomoc, komplexní poradenství na jednom místě, na prvním místě. Sociální 

pracovníci na obvodech. Osvěta k základnímu poradenství – v každé sociální službě. 

• Zvýšení prestiže sociální práce a dobrovolnictví ve společnosti. Osvěta. 

Financování, prostory, investice 

• Problémy s prostory, navýšení kapacity, rekonstrukce. 

• Peníze. 

 

V Ostravě dne 15. 1. 2018 

 


