
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

SENIOŘI 

konaného dne 14.09.2022 

v Hospici Frýdek-Místek 

Přítomni:  dle seznamu účastníků  

Omluveni:   p. Balejová (Domov sv. Jana Křtitele), p. Stašová (OSS), p. Stýskalová (Salvia), 

p. Cieslarová (Penzion pro seniory), p. Kubjátová (Strom života) 

Nepřítomni:  p. Šebestová (POMAD), p. Blahutová (OPORA) 

Program: 

1. nový SPRSS na období 2022-2025 

2. plán činnosti PS a harmonogram setkání  

3. různé 

Průběh jednání: 

Přivítání všech, omluva některých nepřítomných. Představení Mgr. Dagmar Žitníkové z Global 

Partner Péče, z. ú., která požádala o účast na jednání jako host. 

Add1) 

Vedoucí PS  

 informovala členy, že dne 07.09.2022 zastupitelstvo města schválilo nový SPRSS na 

období 2022-2025 a seznámila je se změnami, ke kterým došlo v průběhu schvalovacího 

procesu. 

 projednala všechny schválené cíle a opatření v plánu týkající se PS senioři 

Add2) 

Vedoucí PS navrhla členům pracovat v průběhu následujícího období na všech aktivitách, které 

byly jako opatření navrženy do plánu, ale vypadly z něho, jako podklady pro 6. SPRSS či pro 

potřebu jednotlivých služeb. Členové se postupně vyjadřovali ke svému zapojení do těchto 

aktivit. Všichni přítomní souhlasili na společné práci na jejich plnění.  

Vedoucí PS členy dále informovala o výsledcích porady všech vedoucích PS, kteří si dali za 

úkol společně s koordinátorem procesu zrevidovat práva a povinnosti členů PS a upravit jednací 

řád tak, aby byl aktuální. 

Členové se dohodli termínech nejbližších setkání: 

 17.10.2022 od 13h v Domě pokojného stáří-celá PS-na setkání budou přizváni zástupci 

služeb, které projevily zájem o návštěvu PS (Global partner, Krizové centrum Ostrava, 

Tichý svět, Mobilní hospic Ondrášek) 

 30.11.2022 od 13h v Charitní pečovatelské službě-podskupina-sejdou se členové PS 

z terénních služeb 



 18.01.2023 od 13h v CAS-celá PS 

Add3) 

 Vedoucí PS informovala členy o možnosti školení LGBT, které pořádá CNN, podrobnější 

info bude zasláno emailem. 

 p. Gřesová-informovala o organizační změně na odd. soc. práce a vyčlenění dalšího SP pro 

práci se seniory v osobě Kateřiny Strakové. 

 p. Hamalová informovala o volné kapacitě v týdenním stacionáři. 

 p. Pavelková informovala, že při soc. práci v nemocnici již zaznamenali snížení kapacity 

v Domově pro seniory FM v souvislosti s rekonstrukcí budovy ul. Školská. 

 p. Piskořová-pro pečovatelskou službu hledají PSS a aktuálně řeší covid. 

 p. Havelková-Beskyd řeší transformaci na Alzheimer Home, změna názvu by měla být od 

ledna, centrální řešení soc. práce se neosvědčilo, hledají řešení. 

 p. Kutáčová-v Domově pro seniory FM řeší přesun uživatelů z budovy Školská na hlavní 

budovu. 

 p. Válková-CPS se snaží zajistit provoz a personální problémy na ekonomickém odd. 

 

Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční 17.10.2022 ve 13h v Domě pokojného stáří.  

Zapsala: Irena Blablová 

Korekce: Vendula Slívová 

Distribuce: emailem 
 


