
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

SENIOŘI 

Dne: 24. 03. 2022 

Místo: Centrum sociálních služeb, Lidická 86, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Bc. Tomáš Snášel, DiS. (Charita) 

                  Jana Rohanová, DiS. (VČELKA) 

 

Bez omluvy se nedostavili: Mgr. Bc. Kristýna Nováková (Diakonie ČCE – Pečuj doma) 

1. Přivítaní členů pracovní skupiny 

- Jednání zahájila koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní SPRSS SO ORP Prostějov, Alena Horáková, DiS. 

- Představila paní Janu Rohanovou, DiS. - sociální služby VČELKA, která bude 

v pracovní skupině místo Mgr. Jany Vargové. Paní Rohanová je od ledna 2022 vedoucí 

nyní už samostatného střediska VČELKA v Olomouci. Koordinátorka oznámila členům 

pracovní skupiny, že organizace VČELKA požádala o zapojení do komunitního 

plánování, na Řídící skupině dne 09. 12. 2021 se prezentovala a následně Řídící skupina 

odsouhlasila zapojení organizace do komunitního plánování a byla zařazena do 

Pracovní skupiny Senioři. Paní Rohanová se z jednání omluvila. Změna člena bude 

projednána a bude o ní hlasováno na příští Řídící skupině.  

- Paní Fajstlovou (organizace Podané ruce) dnes zastoupila paní Procházková 

-  

2. Tvorba vize 

- „Široká, funkční, vzájemně provázaná a dostupná síť sociálních a návazných služeb pro 

všechny občany SO ORP Prostějov, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“ - beze 

změny 

 

3. Aktualizace cílů a opatření 

- Členové pracovní skupiny zkontrolují svoje cíle a opatření  

 

4. Různé /Diskuze 

- PhDr. Štouračová poukázala na malý zájem praktických lékařů o seniory (měla by se 

tím zabývat Česká lékařská komora) 

- Co se týče války na Ukrajině, zatím členové zastupující jednotlivé organizace 

poskytující sociální služby nemusejí  řešit problém s uprchlíky  

- Mgr. Vránová navrhla na příští jednání pozvat Bc. Lenku Tichavskou – odsouhlaseno 

všemi členy 

 

 



ÚKOLY: 

Vedoucí a členové  PS: 

- Do 31. 03. 2022 zaslat ing. Fafílkové případné připomínky ke stávajícím cílům a 

opatřením  

- Do 15. 04. 2022 vyplnit tabulku (dle metodiky kraje) 

Ing. Martina Fafílková 

- Zapracovat případné připomínky ke stávajícím cílům a opatřením 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


