ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pracovní skupina

SENIOŘI
Den a čas:
Místo konání:
Přítomni:

02. 11. 2021 od 9:00h. do 11:00h.
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1072/6, v zasedací místnosti - 2.p.
František Bradáč (ÚMČ P14), Daniela Stoklasová (ÚMČ P14), Lenka
Košťáková (ÚMČ P14) Hana Nováková (Neposeda), Jana Jedličková (Anděl
strážný), Blanka Řádová (Klub seniorů) Jana Sikorová a Jakub Sobotka
(ČČKP), Ivana Kotrčová (Pečuj doma),

Program:
Úvod
Představení služeb a domluvy spolupráce
Diskuse a závěr

1.

Zahájení a přivítání zúčastněných – pí. Košťáková, koordinátorka
komunitního plánování zmínila dotační programy ÚMČ pro sociální služby (jednoleté,
dvouleté a program pro pečovatelské služby na rok 22) a zhodnotila úspěšné projekty,
které se díky těmto programům mohly konat a plnění střednědobého plánu za rok 2020
(Den zdraví, Setkání kultur). Zmínila také možnost čerpání plavenek pro seniory nad 65
let a aktualizaci mapy sociálních služeb na webových stránkách ÚMČ.
Informace jednotlivých členů:

2.
-

pí. Jedličková představila terénní sociální službu tísňové péče pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby v krizi s celorepublikovou působností Anděl
Strážný.
Seznámila všechny s několika aktuálními druhy monitorovacích náramků a SOS
tlačítka s možností vyzkoušet službu 1 měsíc zdarma. Členové obdrželi letáčky
s kontakty, cenami a popiskem jednotlivých zařízení.
Pí. Stoklasová – představila svou činnost nově na ÚMČ jako sociální pracovnice pro
seniory.
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p. Bradáč – vedoucí OSPP informoval o uvažovaném dofinancování sociálních
služeb, které bude předloženo na prosincovém zastupitelstvu pro organizace a o
dotacích pro jednotlivce, zejména na asistenční služby pro seniory a osoby se
zdrav. postižením, kterým nestačí na tyto služby příspěvek na péči, limit čerpání
bude stanoven.
Dále se připravuje studie proveditelnosti ke zřízení rozvojové služby typu
odlehčovací služby či denního stacionáře v obvodě Prahy 14.
p. Sobotka, pí. Sikorová (ČČKP) – informují o zamýšlené rekonstrukci DS se
zvýšením kapacity na 59 lůžek v příštím roce, kdy je nutné nalézt náhradní prostory
pro stávající klienty domova na předpokládanou dobu rekonstrukce 2 – 3 roky.
Nyní pečovatelská služba funguje v rámci postupující transformace v podmínkách
ztížených covidovou situací, terénní pečovatelky by potřebovaly více podpory ze
strany vedení MČ, zejména poděkování za jejich nasazení a maximální snahu.
Pí. Řádová – připojuje se s poděkováním pečovatelské službě, zejména paní
ředitelce Kadlečkové, která je nyní dlouhodobě nemocná za její mnohaletou
činnost ve prospěch seniorů v Praze 14.
Zhodnotila činnost klubu seniorů, který čítá cca 60 členů a scházejí se v KD Kyje 1x
týdně, snaží se organizovat výlety a přednáškové akce, pokud to situace dovolí, byl
by zájem i o prezentaci jednotlivých služeb pro seniory formou přednášky.
Pí. Řádová by byla ráda, aby Městská část zjistila informace a zajistila podmínky
pro sdílené bydlení seniorů v Praze 14 podobně jako v Hradci Králové (sledovala
v médiích), což by u mnohých osamělých seniorů řešilo navázání nových sociálních
kontaktů a v neposlední řadě i finanční situaci.
Pí. Nováková (Neposeda) – představila aktuální situaci v terénním programu pro
dospělé a v programu prevence ztráty bydlení – v současné době je pozastaveno
nabírání klientů z kapacitních důvodů, situace se patrně zlepší po novém roce, kdy
dojde k reorganizaci a kancelář bude přesunuta přímo na Rajskou zahradu, kde
budou sídlit vedoucí a 2 pracovnice tohoto programu.
Pí. Kotrčová (Pečuj doma) – zástupkyně neziskové organizace představila službu
pro pečující osoby zdarma, kdy tento projekt se zaměřuje na poradenství ,jak
ošetřovatelské tak sociálně-právní pro rodiny, které pečují o své blízké, dále kurzy
pro pečující i sociální pracovníky a zaměstnance soc. služeb, podpůrné skupiny,
bezplatnou linku pro pečující s celopražskou působností a rozdala materiály
s kontakty na jednotlivé služby všem zúčastněným.
Na závěr proběhla diskuse k jednotlivým službám a předání kontaktů pro další
případnou spolupráci, setkání bylo ukončeno v 11 hodin, příští termín setkání bude
upřesněn dle epidemiologické situace.
Zapsala: D. Stoklasová
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