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1)

Úvodní slovo.

2) Poděkování za zaslání podkladů v podobě palčivých témat a jejich kategorizace a upřesnění.
3) Představení členů – jméno, organizace, poskytované služby, očekávání od nového KP.
Očekávání členů: v současné době je některými organizacemi účast na komunitním plánování
účelové – pouze pro získání dotace od města
4) Popis procesu tvorby KP a hierarchie komunitního plánování.
5) Aktivita – mapování potřeb, které se týkají klientů jednotlivých služeb.
- Služby pracují s potřebami v dolních dvou příčkách pyramidy.
- U CS senioři řeší služby většinou nárůst zdravotních obtíží, ztrátu dovedností, ztrátu
soběstačnosti, u nízkopříjmových klientů jsou však potřeby specifické
- Unikum dnešní doby je, že vedle sebe žijí dvě generace, které potřebují tyto sociální služby
(vlivem dlouhověkosti – 70 letý senior zařizuje služby pro svou 90 letou matku apod.)
- Komunitní středisko Kontakt: pro jejich klienty je důležité, aby nebyli závislí na druhých,
chtějí být soběstační, potřebují sociální kontakty
- Každá služba má vytvořený svůj dotazník, pomocí kterého mapují potřeby
- Je rozdíl mezi potřebami obecně a tím, co klienty vyžadují od konkrétní služby
- Také je nutné brát v potaz rozdíl mezi pobytovými a terénními službami
- U mapování potřeb je důležité znát biografii klienta – zjišťování potřeb dle stanovených
dotazníků bývá často nepatřičné a velmi osobní a intimní (narušující důstojnost člověka)
- Důležité pro služby je získat si klientovu důvěru
6) Aktivita – párování potřeb a činností služeb
- Viz worksheet - specifická potřeba v seniorském věku, která se na jiných PS takto výrazně
neukázala jako důležitá k naplňování je potřeba spirituality a duchovní péče, zejména v
souvislosti s tématem smrti a umírání; ještě více nám v tomto věku vystupuje do popředí
hodnota lidského života a přístup orientovaný na člověka ve vazbě na lidskou důstojnost
(biografická péče o seniory)

7) Aktivita – černé scénáře z pohledu klienta při neudržení stávajících služeb:
- Zátěž na pobytová zařízení a na zdravotnická zařízení
- Osamělost a izolace
- Žádné příjmy
- Finanční zneužití
- Ve vztahu ke společnosti: netečnost, prohlubování mezigeneračních rozdílů, není
mezigenerační snášenlivost
- Úmrtí

