Pracovní skupina II. - Senioři a osoby se zdravotním postižením

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2009
Datum: 18. 03. 2009, 16.00 – 18.00
Místo setkání: Centrum sociálních služeb, Kyjov

Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil vedoucí skupiny p. Zdeněk Choura, který přítomné seznámil s programem.
Přivítal nového člena skupiny ing. Jana Letochu – ředitele Centra služeb pro seniory, příspěvkové
organizace v Kyjově.
Dále přivítal hosty: p. Kadlecová Marta a p. Eliáš z Centra poradenství pro sluchově postižené ve
Veselí nad Moravou a p. Horákovou ze Bzence.
Ing. Letocha představil svou organizaci – poskytovatele sociálních služeb pro 71 seniorů.
Dalšími body jednání provedla koordinátorka KP p. Martina Koutná :
 Nezapomínat, že plánujeme pro ORP Kyjov – tedy Kyjov, Ždánice, Bzenec
 Přehodnotit a synchronizovat cílové skupiny v rámci pracovních skupin s nastavením
krajského plánu, aby dokumenty na sebe mohly navazovat - Kraj skupiny :
A. Děti a mládež do 26 let a rodina – I. pracovní skupina v Kyjovska
B. Osoby se zdravotním postižením ( včetně osob s duševním a mentálním onemocněním) – II.
A III. pracovní skupina Kyjovska
C. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi – I. pracovní skupina Kyjovska
D. Senioři – II. pracovní skupina Kyjovska
 CÍLOVÉ SKUPINY – jejich definování a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Co o
jednotlivých skupinách víme, určit počty uživatelů, jak vypadá situace na Kyjovsku –
srovnání i s dalšími trendy, analýzami.
 Zjištění současného stavu sociálních služeb – pro danou cílovou skupinu : použít i
informace od Sociotrendů – analýzy – na co je třeba se zaměřit
Následná struktura pro Plán Kyjovska a pro zjištění stavu sociálních služeb ORP KYJOV :
1. Popis cílové skupiny
2. Co je tu za služby – popis, co je registrovaná sociální služba, co doprovodná či jiná
pro danou cílovou skupinu
3. Určit poskytovatele pro ORP Kyjov – zaznamenat,co už působí, které služby se
přiváží od jinud a zda je to vyhovující
4. Zhodnocení kvality / využitelnost, osvědčení a ocenění poskytovatelů/ a kvantity
služeb /kolik jich tu je, jaké jsou kapacity/
5. Navržení priority – popis a zdůvodnění
6. Navržení opatření – popis a zdůvodnění, dopad na cílovou skupinu, aktivity,časový
harmonogram, realizátoři a partneři, předpokládaný počet klientů, finanční náklady,
předpokládané zdroje financování, kritéria hodnocení, rizika realizace opatření.
ÚKOLY :
1. Definovat svou cílovou skupinu uživatelů, kvalitativní a kvantitativní údaje o své cílové
skupině / údaje mohou být za oblast Kyjovska, JMK, ČR / - zašlou do 1.4.2009: všichni
2. Zkontaktovat doc. Loučkovou – Sociotrendy – dotazníky za Kyjovsko : M. Koutná
3. Zjistit konkrétní čísla uživatelů služeb – domácí péče / poskytovatel sociálních služeb: E.
Kameníková

4. Zjistit jaké údaje se dají ještě zjistit z městských úřadů (poradit se z M. Procházkovou na
příštím jednání)
5. Kontaktovat Centrum pro rodinu, OA – pozvat p. Mikulčíkovou : M. Koutná
Všichni vždy potvrdí p. Motáňové pozvánku na jednání skupiny !
Zapsala : K. Zbořilová

