Pracovní skupina II. – Senioři a osoby se zdravotním postižením

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 7/2009
Datum: 12. 8. 2009
Místo setkání: Centrum soc. služeb, Kyjov, 14.30 – 17.00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny
Setkání zahájila Martina Loutná a podala přítomným všeobecné informace:
-

po zpracovaných prioritách seniorů budou následovat TP a SP
po zpracování bude plán priorit dán k připomínkování široké veřejnosti
všechny obce jsou zapojeny do KP
jsou zpracovány dotazníky doc. Loučkové pro poskytovatele
jsou hotovy mapky poskytovaných služeb – diskuze: pokrytí a kapacita služeb
pravděpodobně neodpovídá prohlášením poskytovatelů, kteří by služby v daných
lokalitách sice rádi poskytovali, ale v praxi by to pro ně nebylo ekonomicky možné –
bylo by možno využít veřejně prospěšných prací nezaměstnaných?

Paní Berková zpracovala priority pro seniory – vycházela především z výzkumné zprávy doc.
Loučkové - Sociotrendy, průzkumu a zápisů pracovních skupin. Tato její čtyři navržená
témata pak celá pracovní skupina dále rozvíjela.
1. Informovanost
-

obecná – senioři ani neví o příspěvku na péči – popsat problém u seniorů
konkrétně – co daná služba obsahuje
motivace praktických lékařů informovat své pacienty
informovanost o tom, že konkrétně pečovatelská služba je terénní služba

2. Poradenství
-

předcházení vyloučení lidí málo soběstačných ze systému sociální pomoci
informovaností o tom, na co mají nárok
přinést jim tuto informaci

3. Rozvoj a zvyšování kvality stávajících služeb
-

pečovatelská služba – domluva s obcemi
proškolení, supervize....pro pracovníky – často suplují psychologa
zvyšování místní dostupnosti – kapacita pečovatelských služeb
navýšení kapacity (Bzenec) – i na DPP
vybavenost – auta (musí se speciálně žádat), PC, tisk, papír
propagace služby – možná z publicity OPLZZ

4. Vznik nových služeb – případně rozšíření stávajících nebo také dovoz odjinud
-

doprava seniorů – nastartovat
spolupráce obce
kapacita pobytových služeb – se zvláštním režimem
odlehčovací služba - 4 lůžka pro Kyjov by měla být dostačující – nejlépe při domově
pro seniory
aktivizace seniorů – zjistit zájem – kondiční cvičení, setkávání – podnět pro STP
dobrovolnická služba pro „jiné“ úkony – venčení psa, procházky apod. - rozvoz
obědů?

Další témata o kterých se diskutovalo:
-

pokud někdo nechce být klient, není ani sociální služba
bariéry – mapa bariér – autobusy, úřady, lékárny....
kudy cesta nevede
zneužívání příspěvku na péči – kontroly nepomáhají, únik informací, legislativa –
větší pravomoci – soc. pracovník X posudkový lékař
žádosti do domova – informovanost – bere se podle potřebnosti, ne podle data
podání žádosti

Termín příští schůzky: pondělí 31. 8. 2009 14:30 – Centrum soc. služeb, Kyjov

Zapsala: Mgr. Božena Bártová

Příští schůzka se koná

Zapsal

