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Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři  
 

Dne:  28. 1. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Místo: CSS Prostějov, p. o., Lidická 86, Modrá budova D, kancelář ředitelky 

 

Cíl: Tvorba cílů a opatření v rámci SPRSS na Prostějovsku 

 

1. Přivítání všech pracovníků PS Senioři 

- Představení členů (nový členové) 

 

2. Tvorba opatření a instrukce k vyplnění tabulek¨ 

- Reflexe SWOT analýzy 

- Projednání cílů v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - cílem je 

zachování jednotlivých sociálních a návazných služeb, kterou jsou realizovány na 

Prostějovsku pro cílovou skupinu Senioři, případné rozšíření žádoucích služeb. 

 

3. Diskuze nad tvorbou cílů a opatření  

- CSS Prostějov – zvažují rozšíření Domova pro seniory cca 10 lůžek 

- Mgr. Alena Horáková – informovala o spolupráci s Domovem Přístav a Sv. 

Kopeček (placeno z důchodu klienta nebo z DHN) 

- Pečovatelské služby nepokryjí poptávku po službě, obzvláště víkendy (CSS má 

průměrně 5 čekatelů na službu) 

- Nemocnice Prostějov – nová služba – v případě, že je sociální či návazná – 

zahrnout ji do SPRSS 

- KODUS – Prostějov Sušilova – vysoký nájem 

 

- Skupina se shodla na tom, že by bylo potřebné zajistit člena PS z organizace 

Domov seniorů Prostějov. Paní Zhorová opakovaně není aktivní – oslovena 

bude Bc. Zita Kočí, DiS.  
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4. Další setkání PS –naplánováno na 1. 2. 2019 v 9:00 v CSS Prostějov 

 

5. Úkoly:  

- Vedoucí PS – Mgr. Vránová - zjistí, jak je to se službou paliativní a hospicová 

péče v nemocnici AGEL, která by měla být funkční cca od léta 2019 

- Členové PS vytvoří opatření na zachování sociálních a návazných služeb za 

svou organizaci a pošlou je do 1. 2. 2019 metodičce projektu Bc. Lence 

Tichavské. 

- srssjesenik@gmail.com 

- 736 472 168 

-  

Zapsala:  

Mgr. Martina Králíková 

Koordinátorka SPRSS 

 

V Prostějově dne 28. 1. 2019 
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