Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č.4/2018 z jednání pracovní skupiny
senioři
Datum a čas: 20.9.2018 od 9:00 hodin
Místo:
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073
Přítomni:

Ivana Kadlečková (ředitelka Oblastního spolku ČČK Praha 9)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka komunitního plánování)
Mgr. Andrea Triebová (ÚMČ Praha 14)
Irena Holíková (ÚMČ Praha 14)
Bc. Hana Nováková, DiS. (Neposeda, z.ú.)
Alžběta Křemenová (KC Kardašovská)
Ing. Jan Mužík (IZSS, z.ú.)
MUDr. Pavel Trnka (IZSS, z.ú.)

Program jednání
Zahájení jednání
Představení nové sociální služby NÁŠ SLUNOVRAT zástupci organizace IZSS
Informace jednotlivých členů, sdělení aktualit z jejich organizací
Diskuse
Závěr
Zahájení jednání
Jednání zahájila p. Košťáková. Přivítala přítomné, představila zástupce
organizace IZSS, z.ú.
Představení sociální služby NÁŠ SLUNOVRAT
p. Mužík a p. Trnka představují svou organizaci. Seznamují nás se sociální
službou Náš Slunovrat, sdělují komu je určena, jak funguje, co vše může klientům nabídnout,
v čem pomoci. Unikátnost služby tohoto typu na trhu spatřují v propojenosti sociálních a
zdravotních služeb. Nabízejí bezplatné vyzkoušení jednoho přenosného zařízení některému ze
zaměstnanců našeho odboru krátkodobě a dále 1-5 těchto zařízení vhodným klientům naší
městské části po dobu jednoho roku.
Informace jednotlivých členů
P. Košťáková informuje o akcích pořádaných městskou částí zaměřených na prevenci zdraví
Dále informuje o nabízených kurzech Sebeobrany.
Připomíná, že 30.9. je poslední termín možnosti změnit účel poskytované
dotace (v rámci programu „příspěvek na zajištění služby“)

P. Kadlečková Sděluje, že péče poskytovaná v rámci ČČK probíhá velmi dobře, klienti jsou
spokojení. Informuje o pořádaných kurzech První pomoci. Dále zmiňuje problém a jeho
řešení, který nastal v prostorách seniorského klubu v Kyjích (propadlá podlaha). Vypráví
o průběhu letního pobytu u moře, klienti byli spokojení, všem se líbilo. Chválí realizaci
dotace (pořízení čteček), jeho efektivitu pro pečovatelskou službu.
P. Nováková Hovoří o dlouhodobém problému s obyvateli domu, kde sídlí Farní charita.
V současné době tam má azyl a působí i spolek Liduška. Dlouhodobé problémy vyústily
v konflikt, který bude řešen soudně. Jednou z aktivit je zahradničení a současně zkrášlování
pozemku ve vnitrobloku domu, seniorky zde vysázely rostlinky, které kdosi vytrháním
znehodnotil. Paní Nováková dále sdělila, že Liduška momentálně svou činnost provádí i v KC
Kardašovská (např. trénink paměti).
P. Křemenová představuje plánovaný bohatý program na podzimní měsíce. Nabídla členům
poutavé letáky na všechny nadcházející akce, aby se jejich prostřednictvím dostaly mezi další
potencionální návštěvníky centra Kardašovská. Dále hovoří o proběhlé výstavě výrobků
jednoho z klientů OSVZ. V předvánočním čase je naplánován workshop pro veřejnost, kde se
tento klient pokusí něco ze své tvorby zprostředkovat a naučit návštěvníky kulturního centra.

Závěr
Setkání bylo ukončeno cca v 10.50. hodin. Všem zúčastněným bych opět ráda poděkovala za
účast a příjemnou atmosféru a budu se těšit na další setkání i s ostatními členy pracovní
skupiny, a sice dne 27.11.2018 v 9.00. Jelikož byla atmosféra u paní ředitelky Kadlečkové
velmi příjemná a prostor k našemu setkání je velmi vhodný, přijali jsme s díky opět její
pozvání, a sejdeme se tedy v předvánočním čase na adrese Českého červeného kříže, Bratří
Venclíků 1070.

Zapsala:

Andrea Triebová

Schválila: Ivana Kadlečková

