II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2012
Datum: 28. 3. 2012
Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny

1.

Koordinátorka připomněla, že během dubna začne aktualizace analýz potřeb –
pod vedením p.Loučkové (Sociotrendy)

2.

Rozeslání monitorovacích tabulek za období 9/2011 – 3/2012 - během
prvního dubnového týdne asistentka koordinátorky rozešle e-mailem poskytovatelům
(realizátorům priorit) monitorovací tabulky, vyplněné tabulky by poskytovatelé měli
zaslat zpět do konce dubna

3.

Dne 3.4.2012 se bude konat porada starostů – pozvána krajská koordinátorka
(info o KPSS v Jihomor.kraji, financování soc.služeb), koordinátorka KPSS Kyjovska
předá info o kom.plánování na Kyjovsku pro rok 2012

4.

Koordinátorka informovala o požadavku JmK, aby v kom.plánu byla
vyčleněna kapitola věnovaná specifickým cílovým skupinám, spolu s AP JmK
by se dokládaly aktuální potřeby – nadregionální spolupráce

5.

Homedica Hodonín zabývající se poskytováním zejména zdravot.služeb by si
chtěli zaregistrovat novou soc.službu a poté by chtěli být zařazeni do komunitního
plánu Kyjovska. Nesouhlas členů pracovní skupiny, šlo by o duplicitní službu.
Pečovatelské služby jsou na Kyjovsku dostatečně pokryty.

6.

Aktualizace analýz – hledat ve výzkumech, co bylo doporučeno (viz analýza
veřejnosti v r.2009)


analýza potřeb zadavatelů – zjistit to, co se zhoršilo, zlepšilo, co je
nového...



analýza potřeb poskytovatelů – zjistit potřebnost odlehčovací služby



analýza veřejnosti – zjistit kapacity pobytových služeb

Členové pracovní slupiny dále navrhují zjistit:
 potřebnost soc.-terap.dílen
 informovanost veřejnosti (jestli má zájem o info o soc.službách)
 jak lékaři předávají info o soc.službách, více je zapojit
 finanční dostupnost služeb pro seniory, příspěvek na péči – lidé ho
často nečerpají na soc.péči – chybí zákonná opora
 jak vnímá veřejnost bezbariérovost města?
 rok 2012 je evropským rokem aktivního stáří – zjistit, jaká je
zkušenost s aktivizačními službami, je o ně zájem?
 potřebnost soc.rehabilitace zdrav.postižených od 18-35 let v Kyjově

7.

Klub aktivních seniorů – zaslat více info jejich činnosti (působnost – Veselí nad
Moravou + Kyjov)

Další setkání II. pracovní skupiny proběhne dle potřeby, v jídelně Centra
sociálních služeb Kyjov

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

