
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI – celá skupina 

 

DATUM: 03.09. 2021 od 09:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, místnost č. 306 

Účastníci:viz prezenční listina 

 

PROGRAM 

Ad 1) „Představení škály osamělosti, osamělost a sociální práce (výsledky 

výzkumu v sociálním bydlení) a možnosti řešení osamělosti při práci                            

s klientem.“ Marek Mikulec, metodik v oblasti sociálního bydlení MMO + informace     

o manuálu „Osamělý senior“ /Martina Pavelková/ 

Představení škály osamělosti, osamělost a sociální práce (výsledky výzkumu 

v sociálním bydlení) – viz prezentace  

Osamělý senior – manuál pro odbornou veřejnost a letáček pro seniory – bude 

představen na Kulatém stole dne 9.9.2021 (organizováno prostřednictvím MPSV, p. 

Kasášová – pozvánka odeslána do PS SEN e-mailem) + podrobně si oba dokumenty 

představíme na dalších jednání PS SEN. 

Ad 2) Volba manažera PS Senioři – zvolena Marta Machová /přítomno 28 členů 

s hlasovacím právem, 27 pro, 1 se zdržel/ 

V průběhu měsíců července a srpna 2021 měli členové PS SEN možnost navrhnout 

kandidáty na pozici manažera PS SEN. Členové navrhli stávající manažerku PS 

SEN, paní Martu Machovou. 

Ad 3) Informace z jednotlivých sociálních služeb  

Domov Korýtko – od 1.1.2021 - nebudou přijímat nové žádosti zájemců o službu              

až do doby přestěhování do náhradních prostor (cca 1.3.2022) z důvodu 

rekonstrukce domova. 



 

 

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 

(1.10.) pořádá pro seniory dne 27.09.2021 v Domě kultury Ostrava – společenské 

setkání. Je možné využít k distribuci letáčků o jednotlivých sociálních službách.  

ÚMOb MH – pořádají pro seniory akci o Bezpečném řízení a pohybu v dopravě.  

Gerontologické dny Ostrava – v týdnu od 1.11.-5.11.2021 Festival aktualit                        

a námětů, online formou – na programu např. Senioři se závislostmi a duševním 

onemocněním (kulatý stůl); Služby pro seniory s demencí pohledem pečujících – 

exkurze v zařízení Slezské diakonie SILOE Ostrava; Charita Ostrava-Hospic                  

Sv. Lukáše – téma paliativní péče; Senioři a sport – MNO – z pohledu více 

odborností – pozvánka k dispozici na Konference z oblasti Gerontologické dny Ostrava - DTO 

CZ s.r.o. (až po 17.9.2021); účast zdarma. 

Pražské gerontologické dny – v termínu 6.10.-7.10. – účast je možná online                         

i prezenčně, program a bližší info na PGD 2021 (alzheimer.cz); téma Život s demencí 

v nové době.  

 

Nejbližší termín PS Senioři: 

19.10. 9:00 - 11:00 – setkání PS terén, MMO 

26.11. 9:00 – 11:00 – setkání PS pobyt, MMO 

 

 

Zpracovala 03.09.  2021  

Marta Machová 

https://www.dtocz.cz/konference/4-gerontologicke-dny-ostrava.html
https://www.dtocz.cz/konference/4-gerontologicke-dny-ostrava.html
http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/prazske-gerontologicke-dny/pgd-2021/

