Zápis z jednání
Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
konané dne 15. 5. 2018
Přítomni:

RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil, Ing. Jiří Hloch, Mgr. Eva Zatloukalová,
Ing. Miroslav Nakládal, Mgr. L. Vojtek, Mgr. M. Mokroš, Ing. Martina
Cetkovská, Helena Chalánková, Mgr. Petr Ivánek, MUDr. Z. Dokládal, Mgr. Jan
Nagy, MVDr. Zuzana Bartošová – telefonický rozhovor

Program setkání:
Příprava akce Den seniorů
Kulturní klub DUHA v Prostějově
7. 6. 2018
Pořadatelé:
ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací
Hlavní sál KK DUHA:
08.30 – 08.45 h

roznos pohoštění aj. organizační záležitosti

08.45 – 09.00 h

zahájení – úvodní slovo/přivítání (RNDr. Rašková, Bc. Smetana aj.)

09.00 – 09.20 h

Karel Kekeši

09.20 – 09.30 h

Centrum sociálních služeb Prostějov (Mgr. Vránová, ředitelka), příp.
možnost krátkého představení jiných poskytovatelů sociálních služeb

09.30 – 09.55 h

Policie ČR

10.00 – 10.20 h

SEDMIKRÁSKA, Bez obalu (pí Bednářová, pí Nadymáčková)

10.20 – 11.30 h

Karel Kekeši - zpěv

1

1) Charita Prostějov
- Bc. Tereza Skoupilová, DiS., sociální pracovník (Charita Prostějov – Domov Daliborka)
- poskytované služby např.:
a) Chráněné bydlení Domov Daliborka
b) Odlehčovací služba Domov Daliborka
c) Pečovatelská služba (Polišenského 1)
d) Půjčovna kompenzačních pomůcek (Polišenského 1)
e) Zdravotní služba (Polišenského 1)
2) LIPKA, z.s.
- Hana Vybíhalová, pracovník spolku
- poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory
a) Akademie seniorů – přednášky a besedy, trénink paměti
b) zájmové útvary – keramika, cvičení pro seniory
c) poznávací zájezdy aj.
3) Podané ruce – osobní asistence
- Bc. Kateřina Fajstlová, koordinátorka osobní asistence pro Olomoucký kraj
- poskytuje sociální služby osobní asistence (24 h denně, 7 dní v týdnu)
4) Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům
- Miluše Hovorková, předsedkyně
- poskytuje sociální služby:
a) osobní asistenční služby (24 h denně)
b) krátkodobá asistence v náhle vzniklých situacích (nemoc člena rodiny, dovolená rodiny
pečující o seniora)
c) bezplatné základní sociální poradenství
5) Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis
Duhring „Sedmikráska“, z. s.
- Ludmila Bednářová, předsedkyně
- sdružuje nemocné děti i dospělé, kterým byla sdělena diagnosa celiakie nebo Duhringova
dermatitida
- poskytuje poradenství + bezlepkové pečení
6) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace Prostějov
- Karel Doseděl, předseda
- bezplatné poradenství
- rekondiční a ozdravné pobyty, rehabilitační plavání, cvičení a kulturní akce
- pořádání přednášek
- půjčovna kompenzačních pomůcek
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7) TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., regionální středisko v Prostějově
- Bc. Zuzana Znojilová, sociální pracovnice
- provoz centra sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a jinak postižené osoby:
d) odborné poradenství
e) sociálně aktivizační služby (mj. také akce Bílý den v Hamrech), spolupráce se SONS
ČR
f) průvodcovské, předčitatelské a další služby

Prostějov 17. 5. 2018
Zapsala: A. Dvořáková, tajemnice komise
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