Zápis
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
konaného dne 14. 11. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) Konference sociálních služeb Společně ≈ K druhým
2) Akční plány
3) Úkol pro členy i hosty KP
4) Různé

1. Konference sociálních služeb Společně ≈ K druhým





Program je již hotový
Účastníci jsou již přihlášení
Začátek je v 8.15 (pořadatelé prosí o průběžný příchod, oficiální zahájení je v 9.00
hod.)
V 9.15 začne přednáškový blok pro přihlášené z pracovních skupin
- Prevence syndromu vyhoření
- Konflikty v rodině a jejich řešení
Pauza do 12.30 hod
- Bezpečnost pro seniory
- 13.45 Nejčastější psychiatrické potíže ve zkratce – MUDr. Michal Raška
Konec přednáškového bloku v 15.00 hodin.











Workshopy – od 15.00–16.00 h, pokud by např. na canisterapii přišlo cca 20 lidí a
věděli byste to dopředu, prosím, dejte o sobě vědět již nyní – přednost bude mít
veřejnost
Případný velký zájem lidí o workshopy se bude řešit operativně
Pozvánky již byly rozeslány. Pod čarou je pozvánka na Národní protidrogovou
centrálu – je určena pro metodiky ze ZŠ..
Workshop pro seniory – simulace pokoje, zvedáky, polohovací postel – bude zde
možnost během přestávky, otázky, atd.
Stravování – formou rautu, kanapky, koláčky, voda, kafe
Oběd – o pauze restaurace Švejk – součástí budovy, počítají s obědy navíc – za
vlastní úhradu
Osvědčení bude u vchodu na stolečku, při příchodu si jej odeberete, bude i navíc pár
nevyplněných pro případné náhradníky
Děkujeme těm, kteří poslali materiály k panelu „Příběhy“ – vybrány jsou - Slezská
diakonie, Středisko rané péče Ostrava a Kafira. Prosíme o zaslání doprovodné
fotografie, případně ilustrační fotografie, k oživení příběhu (termín co nejdříve).

2. Akční plány



Vyhodnocení za r. 2019 zaslat do konce ledna 2020 (všichni, kteří mají cíl v KP, si jej
přečtou a zhodnotí jej). Plán najdete na webu města FM
Dotazy k vyhodnocení zasílat v průběhu prosince – ledna, na e-mail vedoucí PS Mgr.
Rečkové.
Plán je do r. 2021 – prosím již lehce přemýšlejte, čeho chceme docílit, po r. 2021
bude nový plán, na tvorbě se začne pracovat v průběhu příštího roku.

3. Úkol pro členy i hosty KP


Každý si vyrobí cedulku, abychom věděli, jak se kdo jmenuje a z jaké je organizace:
Název organizace:
Jméno a příjmení:

4. Různé





Na začátku roku bude rozeslaná tabulka s kontakty k aktualizaci
Pozvánka na Den otevřených dveří SONS dne 28.11., p. Nytrová
Volba nového zástupce vedoucí PS OZP: jednohlasně zvolena Kateřina Krištofiková
Poděkování za účast a panu řediteli organizace Náš svět za prostory.

Další setkání: 20.2. 2020 od 14:00 v prostorách organizace SONS, Malý Koloredov 811

Zpracovala: Kamila Pavelková
Korekce: Anna Rečková, Vendula Slívová

