
 

Pracovní skupina II. - Senioři a zdravotně postižení 
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 3/2009  

                                                                                     Datum: 15.dubna, 15.00-17.00 hod.  

Místo setkání: Domov s pečovatelskou službou, Palackého ulice 

Přítomni: viz prezenční listina 
Hosté: Jitka Omelková, Lenka Tlachová – Centrum pro rodinu Hodonín 
            veřejnost:Bára Havlíčková, Marcela Baňková 
                            Inna Mikulčíková – zdravotní škola Kyjov 
                            Eva Hrachovinová – Raná péče Brno 
 
1)Pracovní skupinu zahájil Zdeněk Choura a předal slovo koordinátorce Martině Koutné, 
která společně s Karlou Zbořilovou nachystala tabulku pro seniory. 
 
2)Martina představila hosty, rozdala zápis z koordinační skupiny a představila dnešní nápň 
setkání. 
Karla Zbořilová zapisovala do tabulky, co je v Kyjově pro seniory, co chybí, co nefunguje a 
co a jak můžeme změnit- viz tabulka na konci zápisu. 
 
3)Další téma dnešního setkání byla osobní asistence – paní Omelková a Tlachová vysvětlily, 
jakým způsobem pracuje Centrum pro rodinu, nabídka platí také pro rodiny z Kyjovska. Byli 
jsme seznámeni s počtem zaměstnaců, pracovníci jsou na stálý úvazek, jiní jsou k dispizici v 
případě potřeby rodin. Asistenty si evidují. Vždy se snaží uživatelům poskytnout a vyjít vstříc 
v jakékoliv poptávce. 
 
4)Velká diskuse panovala při doplňování tabulky – Potřeby pro seniory v kyjovském regionu. 
Zjištěno, že poradenství se prolíná, zákon ho nařizuje dělat zdarma, je však tlak, aby bylo 
efektivní a aby se vytvořilo  jedno centrum, kde budou zastoupeny všechny cílové skupiny. 
Tento návrh padl již na setkání vedoucích pracovních skupin 4. května. 
 
Rekondiční pobyty pro jednotlivé skupiny jsou v naší oblasti plně zastoupeny a využívány, 
schází se klub důchodců, není zpětná vazba na KP. 
Eva Kameníková v diskusi navrhla, že je ve Bzenci volná budova, která by se mohla využít 
jako zařízení se zvláštním režimem. Pan Letocha se zeptá na kraji, co se s budovou zamýšlí a 
zda by to dopadlo jako pobočka Kyjova, nebo by se budovy ujal nový poskytovatel. 
    
5)Inna Mikulčíková ze Zdravotní školy představila kurz pro pracovníky pomáhajících profesí, 
je  určen též pro veřejnost. Snaží se také ze zdravotní školy posílat dobrovolníky, domluveni s 
Rannou péčí a nyní s Centrem pro rodinu. 
  
6)Dalším tématem dnešního setkání byla práce Ranné péče Brno, která také za uživateli do 
našeho regionu zajíždí. 
 
 
Tabulka sociálních potřeb – senioři 
 



Co funguje:                                                             Co chybí: 
                                                             
-domov pro seniory 2krát                                       - dostatená kapacita domovů pro sen. 
- domov se zvl.režimem                                         - pobytové odlehčovací služby 
- domovy s pečovat.službou                                  - dostatečná kapacita domova se    
                                                                                  zvláštním režimem  
- denní stacionář                                                      - dostatečná informovanost oslužbách 
- pečovatelská služba                                              - systém dobrovolnictví 
- aktivizační služby                                                 - aktivizace pro větší města na Kyjovsku 
- terénní odlehčovací služby (ŽD) 
- poradenské služby 
- osobní asistence pro seniory  
 
Co nefunguje:                                                          Změna: 
                                                              
Pečovatelská služba v učitých lokalitách                jak a co tím docílíme 
Koordinace dobrovolné péče                                  vznik objektu s novou kapacitou nebo                                  
Bariéry                                                                     rekonstrukce budovy 25stálých/10přech 
                                                                                 Vytipovat koordinátora Dsl 
 
 
Smysly: 
 
Co funguje:                                                           Co chybí: 
- poradenství                                                        OA pro rodiny s post.dítětem 
- aktivizační služby a vzdělávání                         kvalifikovaný,proškolený pracovník 
- raná péče - zrak                                                 dobrovolník – volnočasové aktivity,doprovod 
 
 
Co  nefunguje:                                                      Změna:  
                                                         
- informovanost 
 
 
Tělo – TP 
 
Co funguje:                                                          Co chybí: 
                                                               
- poradenství 
- aktivizační služby 
- osobní asistence 
- půjčovny pomůcek 
- sociální poradenství v nemocnici 
 
Co nefunguje:                                                    Změna: 
 
zaměstnání osob se ZP                                      rozšíření chráněných dílen + dom.práce 
bariéry                                                               změna v legislativě 
 
Osobní asistence 



OA – smysly, kombinované – ne duševní onemocnění 
Centrum pro rodinu Hodonín 
- rodina si kupuje čas, dle toho je zaměstnán asistent 
Je nutné 5 rodin Kyjovsko 
Péče: soustředěná – občasná 
OA dodá údaje za klienty a náklady na služby 
 
Propagace – do Kyjovských novin článek 
  - v rámci analýz pro zadavatele 
- Hodonín dodá dopis – úřad rozešle  
 
 
Zapsal: Zdeněk Choura  
 


