
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

SENIOŘI 

Dne: 04. 11. 2021 

Místo: Centrum sociálních služeb, Lidická 86, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Bez omluvy se nedostavili: Kateřina Fajstlová (Podané ruce) 

                                            Kristýna Nováková (Diakonie ČCE – Pečuj doma) 

Host: Bc. Zita Kočí, DiS. – sociální pracovnice Domova seniorů Prostějov 

1. Přivítaní členů pracovní skupiny 

- Jednání zahájila ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, Mgr. Helena Vránová, 

která je zároveň předsedkyní pracovní skupiny Senioři.  

- Sdělila, že tohoto setkání se chtěla zúčastnit náměstkyně primátora Magistrátu města 

Prostějova, RNDr. Alena Rašková, která je předsedkyní Řídící skupiny, ale 

z pracovních důvodů se musela omluvit.  

- Na její doporučení byla jako host na jednání přizvána Bc. Zita Kočí, DiS. – sociální 

pracovnice Domova seniorů v Prostějově, neboť tato organizace má zájem se také do 

komunitního plánování zapojit. Vzato na vědomí, rozhodne o tom ŘS na nejbližším 

jednání.  

- Dále si slovo vzala koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní Alena Horáková, DiS. 

- Připomněla změnu zaměstnance na pozici koordinátora a představila se. 

 

2. Vyhodnocení stávajícího SPRSS, zhodnocení uplynulého období 

- Koordinátorka SPRSS pracovní skupinu seznámila s novým členem.  

- Jedná se o  Diakonii ČCE – Pečuj doma.  

- Za tuto organizaci se měla dostavit Mgr. Bc. Kristýna Nováková.  

- Bohužel se nedostavila ani se neomluvila, proto členy PS o jejich službě informovala 

koordinátorka SPRSS.  

- Organizace zajišťuje kurzy pro pečující, nejen prezenčně i online (tato forma stran 

pečujících pozitivně hodnocena – nemusí zajistit péči jiné osoby pro osobu, o níž pečují, 

kdykoliv si mohou odběhnout a péči zajistit, ale i dojezdovost a náklady spojené 

s cestou). Poradenská linka - každý den (pondělí – neděle), vždy od 9.00 do 20.00 

hodin na telefonní lince 800 915 915.  

- Sdílení starostí a hledání vhodného řešení situace klienta, informace o finanční podpoře 

a dávkách (příspěvek na péči, na mobilitu, kompenzační pomůcky atd.), orientace v 

sociálních a zdravotních službách, vyhledání konkrétní služby, propojení s dalšími 

pečujícími (online podpůrná terapeutická skupina), přesměrování na odbornou pomoc, 

informace o vzdělávacích aktivitách – online kurzech Pečuj doma 

- Členům PS byla představena Ing. Martina Fafílková, která se bude podílet na 

vyhodnocení probíhajícího plánu a zpracování plánu nového.  



- Této bylo předáno slovo, uvedla své zkušenosti a nastínila procesní kroky, na které se 

bude pracovní skupina zaměřovat.  

- Představila společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., která nám bude 

poskytovat metodickou podporu v oblasti komunitního plánování. 

- Termín: do 30. 11. 2021 je nutné vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

 

3. Aktualizace jednotlivých SWOT analýz 

- Ředitelka CSS PV, Mgr. Vránová sdělila, pečovatelská služba převezme obce 

Němčicka (podělí se s Charitou).  

- Upozornila na novou organizaci zajišťující pečovatelskou službu a osobní asistenci 

VČELKA (má registraci a je zařazena do sítě).  

- Kvůli přehlednosti žádostí jednotlivých žadatelů o pobytovou sociální službu, Krajský 

úřad bude zavádět Centrální registr žadatelů.  

- Paní ředitelka dále sdělila, že od měsíce září 2021 je pověřena vedením Domova seniorů 

Prostějov, Nerudova 70, nový ředitel by měl nastoupit od 01. 01. 2022.  

- Z důvodu probíhající rekonstrukce je omezená kapacita uživatelů, rekonstrukce by měla 

být ukončena v roce 2023. 

- Probíhá školení v paliativní péči. 

- Spolupráce s organizací Maltézská pomoc a Mobilní hospic Nejste sami. 

- Upozornila na nedostatek pracovních sil v sociálních službách (fyzická námaha – 

přibývá klientů s vysokou mírou podpory). 

- Paní Štouračová upozornila, že terénní služby nemají dostatečnou kapacitu (nejsou 

schopni zajistit večerní a víkendové služby) – legislativa, financování 

- Koordinátorka SPRSS upozornila, že chybí zařízení pro seniory s nízkou mírou podpory 

(např. chráněné bydlení). 

- Bc. Kočí sdělila, že v Praze a Brně existuje pro seniory tzv. „sdílené bydlení“ – model 

převzat z Rakouska 

- Členové pracovní skupiny dále poukázali na to, jak chod jejich organizace ovlivnil 

COVID 

 

4. Různé /Diskuze 

 

ÚKOLY: 

Ing. Martina Fafílková 

- Požadované změny zapracovat do SWOT analýzy, následně bude zaslána vedoucímu a 

členům PS k případnému připomínkování včetně zápisu z jednání.  

Vedoucí a členové  PS: 

- Do 30. 11. 2021vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


