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ZÁPIS   

z jednání pracovní skupiny IV - Senioři    

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: zasedací místnost, PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

Dne:  4. 9. 2018 

 

P R O G R A M :  

 Zahájení jednání pracovní skupiny  

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny a seznámil členy s programem jednání. 

 Analýzy 

SWOT analýza - na jednání byly projednány a vypořádány zaslané připomínky k pracovní verzi SWOT.  

Analýza potřeb uživatelů  

a. proběhlo mapování potřeb uživatelů v obcích ORP Šumperk - jednání se starosty obcí 

Starostové většinou nemají přehled o tom, že by jejich občanům ze sociálních služeb 

bezprostředně něco chybělo. Obce uvádějí, že by uvítaly něco pro seniory anebo pro pohybově či 

zdravotně postižené. V současnosti se v tomto segmentu v obcích hodně angažují spádově 

příslušné Charity. Dluhová problematika, nepřizpůsobivé chování – není na úrovni obcí řešeno a ani 

poptáváno. Nebylo zaznamenáno nic, co by znamenalo potřebu zřízení nové služby. Terénní 

programy resp. jejich případné rozšíření obce vítají. Finanční podporu sociálním službám obce 

neposkytují na základě analýzy (např. kolika občanům bylo pomoženo, četnosti a rozsahu soc. 

služby), ale na základě toho, jak se dohodnou v orgánech nebo vedení obce. Většinově se shodli na 

tom, že by rádi spolupracovali na komunitním plánování, ale nesmí je to zásadně časově zatížit – 

představa – setkání 2krát za rok. Zpravidla na obcích není určen člověk, který by se této 

problematice věnoval, většinou je to kontaktní osobou starosta obce. 

Jako potřebné v obcích vnímají sociální bydlení pro seniory, kteří nezvládají náročnost rodinného 

domku, ale nechtějí se stěhovat z obce (forma sociálního bydlení, nebo komunitní centra pro 

seniory – Písařov, Dlouhomilov). Dalším podnětem jsou občané s dluhovými problémy, kteří se na 

obec neobrací. Velkou obce oporu vnímají v MASce. Celkem 92% dotázaných obcí potvrdilo, že se 

podílí na financování soc. služeb. Starostové vnímají důležitost terénních služeb. Není problém s 

tím, že si občané dojedou do spádového města v případě potřeby za potřebnou soc. službou. 

Analýza zatím neobsahuje informace z obcí na území POÚ Hanušovice. 

b. v pracovních skupinách probíhá mapování potřeb uživatelů  

– co potřebují uživatelé nejčastěji a co uživatelům chybí z pohledu člena pracovní skupiny a 

z pohledu uživatele. 

– Členové pracovní skupiny potřeby zpracují do tabulky, viz příloha zápisu, do 14. 9. 2018 a zašlou 

na e-mail vedoucího pracovní skupiny. 

 Různé 

Veletrh sociálních služeb - se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 v čase 10.00 - 16.00 hod. v prostoru ulice 

Hlavní třída, Šumperk (před Českou spořitelnou a v parku U Sovy). Účast na Veletrhu potvrdilo 19 

poskytovatelů sociálních služeb reg. dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Zapojí se 

poskytovatelé působící nejen na území ORP Šumperk. 

 

 


