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ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny IV - Senioři,  

dne 21. 6. 2022 ve 13.00 hod. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM: 

➢ Zahájení.  

➢ Diskuse a odsouhlasení Analytické části pracovní verze KPSS SO ORP Šumperk 2023–2025. 

➢ Diskuse nad Návrhovou částí pracovní verze KPSS SO ORP Šumperk 2023–2025, zejména 

nad jednotlivými cíli a opatřeními. Doporučeno Diakonii Sobotín, která a aktivitách popisuje 

navýšení úvazku, aby se to promítlo i do Charakteristiky opatření. Dále podán podnět, 

aby Nemocnice Šumperk v Opatření pro zachování a rozvoj soc. služeb ve zdravotnickém 

zařízení lůžkové péče uvedla konkrétní požadavky na kapacitu a úvazky, stejně tak aktivity by 

měli být konkrétní kroky (např. příprava prostor, přijetí personálu, navýšení kapacity apod.) 

k realizaci cíle, v současné chvíli působí popis jako obhajoba poskytování služby v období 

COVIDU, což s tím zcela nesouvisí. 

➢ Diskuse nad cílovou skupinou. Návrh na znění: Cílovou skupinou jsou osoby seniorského 

věku (65+), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, přidruženého chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení. Z tohoto důvodu se ocitají v nepříznivé sociální 

situaci, která může spočívat v neschopnosti zvládnout péči o svoji osobu, svoji domácnost, 

v uplatňování oprávněných zájmů, využívání běžně dostupných služeb a vede často 

k sociálnímu vyloučení a izolaci.  

Členové mohou do 30. 6. 2022 připomínkovat nebo navrhnout jiné znění. 

➢ Diskuse nad průřezovými cíli a opatřeními – např. zachování a udržení Taxík Maxík, podpory 

pečujících osob, půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dobrovolnictví. 

Členové mohou do 30. 6. 2022 navrhnout další průřezové cíle a opatření. 

➢ V letošním roce se uskuteční Veletrh sociálních služeb, předpokládaný termín je 13. 9. 2022, 

místo pěší zóna před ČSOB a Českou spořitelnou. Podrobnější informace budou všem 

poskytovatelům včas zaslány. 

➢ Termín dalšího setkání není stanoven. Pracovní skupina se dále bude setkávat na základě 

podnětu některého z členů nebo potřeb KPSS SO ORP Šumperk. 

Zapsala: 

Bc. Bohdana Březinová, DiS. 

Vedoucí pracovní skupiny Senioři

 


