
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SPRSS 

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 
 
Termín: 09. 06. 2022 od 13:00 hodin 
Místo konání:  MěÚ Kaplice, hlavní zasedací místnost 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hlavní body programu: 
1. Aktuální situace ve službách, potřeby uživatelů 
2. Implementace plánovaných aktivit, návrhy pro aktualizaci plánu 
3. AP pro OPZ+ MAS Pomalší 
4. Diskuse 
 
 
K bodu č. 1: Členky a členové PS vzájemně se informovali a projednali aktuální situaci v síti poskytovaných 
sužeb a zjištěných potřebách stávajících a potenciálních uživatelů. 
Hlavní projednávaná témata a problémy – nedostatečná kapacita Domova pro seniory, posílení terénní 
péče a pečujících rodin, geografická péče, poradenství, služby pro lidi s duševním onemocněním, posílení 
spolupráce s nemocnicí, hospicová péče, služba „sanitka“, podpora aktivizace seniorů a posílení komunitní 
práce. 
 
 
K bodu č. 2:  
PS projednala naplňování cílů jednotlivých plánovaných aktivit, v rozsahu kapitoly pracovní skupiny, pro 
letošní rok.  
 
 
K bodu č. 3:  
Pracovní skupina se seznámila s aktuálním stavem nastavení AP pro OPZ+ MAS Pomalší. Cílové skupiny, 
kvantifikace a řešená témata v prioritách, resp. v navržených opatření odpovídají identifikovaným 
potřebám cílových skupin. 
 
 
K bodu č. 4: K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 
 
Jednání skončeno v 15:00 hodin 
 
 
Zapsal: Z. Říha 
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z jednání pracovní skupiny: senioři a osoby se zdravotním postižením
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