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ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v  Ostravě“ 

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

DATUM: 23.5. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Korýtko, p.o. 

PROGRAM 

1. Informace z Manažerského týmu KP Ostrava 

 

Byly předány informace k akci Lidé lidem. Letos se uskuteční 20.6. v Komenského 

sadech, nedaleko Nové radnice v čase cca od 9 do 17 hodin. Členové PS se zapsali 

do tabulky pro obsazení stánků Senioři – poslední verzi členům pošle kontaktní 

osoba Martina Pavelková, lze se ještě do volných časů dopsat. Ti co budou ve stánku 

jako první, prosíme o příchod do půl deváté. 

Bližší informace k námětům k různým aktivitám, včetně k prezentacím pomůcek, 

služebních aut ( Centrum pro osoby se zdravotním postižením MSK) podá zájemcům 

paní Zuzana Krautová (zuzka@eico.cz). Za PS vystoupí na pódium KO SMO Martina 

Pavelková.  

 

 

2. Volba člena PS 

S předstihem jsme avizovali, že během tohoto setkání dojde k hlasování nového 

člena PS. Paní Markéta Trnečková, zástupce Centra pro osoby se zdravotním 

postižením MSK, se několikrát již zúčastnila společného setkání, měla možnost se 

také skupině představit. Nyní se tedy se stala řádnou členkou PS SEN. Pro její 

zvolení hlasovalo 26 přítomných členů, proti 0 členů. Nikdo se nezdržel.  

 

3. Diskuze s rodinným pečujícím 

 

Naše pozvání přijala paní Dagmar Máchová, která se již několik let stará o maminku 

svého muže. Nyní je již její tchýně umístěna v pobytové službě, nicméně péče o ní 

stále pokračuje ve spolupráci s její rodinou. Paní Máchová s námi sdílela své osobní 

zkušenosti v péči o blízkého člověka. Upozornila, mimo jiné, jak důležité je pro  
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zachování důstojnosti, např. udržet starého člověka v čistotě, jak důležitá je 

spiritualita v poslední fázi života. Toto setkání hodnotíme velmi pozitivně a moc 

děkujeme paní Máchové za její otevřenost a pohled neprofesionálního pečujícího. 

 

4. Různé 

 

Zazněl podnět ze strany paní Dagmar Tokařové (PS MH) na poskytování 

pečovatelské služby v Azylovém zařízení Armády spásy. Podnět se týkal, dle jejich 

slov, nutnosti jasnějšího nastavení naplňování potřeb u uživatele (ze strany dvou 

poskytovatelů), aby nedocházelo ke „zneužívání“ přiznaného PNP, efektivnímu 

nastavení PS a smysluplné aktivizaci uživatele… 

Pro úplnost přikládáme stanovisko AS k této záležitosti, zastoupeného Tomášem 

Surovkou, oblastním ředitelem sociálních služeb AS: Na základě prověření 

skutečností uvedených v zápise, Armáda spásy - azylový dům, U Nových válcoven 9, 

Ostrava, nemůže být příjemcem příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách, 

tuto činnost zajišťují pouze pobytové služby Přístav v Ostravě a ve Frýdku-Místku. O 

rozhodnutí kdo bude zajišťovat činnosti hrazené z příspěvku na péči, rozhoduje 

uživatel. Hovořil jsem o níže nastíněné problematice s vedoucí přímé práce 

azylového domu paní Vandou Matuškovou a je připravena případné nesrovnalosti 

řešit přímo s pracovníky zajišťující tuto péči terénní formou našim uživatelům. 

Doposud nemá evidován žádný podnět, či stížnost od docházejících pracovníků 

služby. Kontakt na paní Matuškovou, či ředitele sociálních Mgr. Tomáš Hruška, 

ředitel T: 737 215 411 E: tomas_hruska@armadaspasy.cz; Vanda Matušková, 

vedoucí přímé práce pro azylový dům, tel. 773770112, e-mail: 

vanda_matuskova@armadaspasy.cz Nabízíme také možnost tento problém otevřít 

při dalším setkání – pakliže by byla potřeba ze strany poskytovatelů a bylo by to 

vnímáno jako stále aktuální téma. Lze také pozvat na setkání PS vedoucí AD AS. 

 

Byl předán edukativní materiál společnosti BESIP pro terénní sociální služby a kluby 

seniorů na téma: bezpečného chování v silničním provozu. 

 

Příští setkání se uskuteční v září v novém Alzheimercentrum Ostrava. Přesný čas 

bude upřesněn během června. 

 

V Ostravě 28.5.2019                                                          

 

 Zapsala: Marta Machová, manažer PS Senioři 

 

Spolu se zápisem posíláme elektronicky: 

Aktualizovaný seznam členů PS (květen 2019) 
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