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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:  6. 3. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Sluníčko, Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 

 

PROGRAM  

 

1. Rozvojové cíle a opatření 5.KP  

Pracovní skupina zpracovala poslední verzi nastavených cílů, opatření a aktivit pro 5. KP. Tři hlavní 

cíle byly nastaveny na základě společných diskuzí v pracovní skupině, které probíhaly během měsíce 

ledna a února za přítomnosti facilitátora pana Mgr. Rostislava Honuse. Diskuse k jednotlivým 

oblastem pobytových a terénních sociálních služeb byly zaznamenány a jsou k dispozici u Manažera 

PS Senioři.  

1 cíl – Zvýšení kapacit pobytových služeb pro specifické skupiny klientů. 2 cíl – Zvýšení kapacit 

odlehčovacích služeb, posílení terénních služeb. 3 cíl – Vzdělávání a edukace pracovníků a 

pečujících. 

Takto nastavené cíle (+ opatření a aktivity) budou prezentovány v rámci výjezdního setkání 

manažerského týmu 22. až 23. 3. 2018.  Upravená verze pak bude zaslána Manažerem PS všem 

členům během dubna. Připomínkové řízení bude probíhat pravděpodobně během léta 2018.  

2. Aktualizace členů PS a volba nového člena  

Krátké představení organizace Strom života paní Kahánkovou. Byl dán také prostor pro případné 

dotazy členů pracovní skupiny.  Volby se účastnilo 24 přítomných členů. Z toho 23 hlasovalo pro 

přijetí. 1 člen se zdržel. Strom života se stal řádným členem pracovní skupiny Senioři. 
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3. Různé  

Martina Pavelková, kontaktní osoba PS Senioři podala informace o letošním projektu Reminiscence  

(v pořadí již 7 ročník). V letošním roce se zaměřením na téma „Hudba mého srdce“. Zatím se  

do aktivity zapojilo 13 subjektů (což je o tři organizace víc než loni).  Pracovní setkání pro účastníky 

proběhne pravděpodobně v červnu 2018 (termín bude upřesněn). Případné další informace  

u Martiny Pavelkové, nebo Marty Machové. 

Úkoly:  

✓ Kontrola aktuální tabulky členů KP (bude zaslána spolu se zápisem). Zodpovědnost: všichni 

členové skupiny do 16. 3. 2018 

✓ Poslat členům skupiny revidovanou verzi tabulky s Cíly a opatřeními pro 5.KP. Zodpovědnost: 

manažer PS do 16. 4. 2018 

 

 

 

Příští setkání se uskuteční 24. 4. 2018 opět v Domově Sluníčko od 9 do 11 hodin. 

 

 

V Ostravě 7. 3. 2018                                                                 Zapsala: Marta Machová, manažer PS Senioři 


