
 

 

POTŘEBY SENIOŘI 

Podpora zajištění 

pomoci ve věci 

obstarávání domácnosti 
Zlepšení dopravní 

dostupnosti, obslužnosti 

a bezpečnosti 

Podpora bydlení a 

dostupnosti služeb 

Zajištění a zkvalitnění 

zdravotní péče 

Bezbariérový přístup na Polikliniku 

v Jablunkově, v budově lékařů a 

některých úřadů. Rentgen v 

Jablunkově. Zlepšení rehabilitace. 

Zřízení pohotovostní služby a 

pohotovostní lékárny. Vytvoření 

přehledný seznamu kontaktů 

sociálních služeb, lékařů, ordinací, 

zdravotní služby. Zřízení terénní 

služby praktického lékaře. 

Nedostupnost zubařské ordinace. 

Vytvoření seznamu opravářů, potřebných čísel (úklidy, donášky 

jídel, havárie v domácnosti). Zřízení koordinátora. Více 

medializovat nabízené služby Charity, Slezské diakonie a 

ostatních organizací. Realizace přednášek a seminářů na různá 

témata (bezpečnost, trénink paměti, zdravotní přednášky, osvěta 

v ostatních či aktuálně řešených oblastech. Informace o 

možnostech získávání např. Kompenzačních pomůcek pro 

mobilitu. PC kurz pro seniory. Tištěné letáky ne jen internet, 

facebook. Bezplatná právní poradna. Okrajové lokality - 

zapomíná se na osvětlení, kanalizaci, plynofikaci. 

Zřízení 

odpočinkových zón 

Podpora aktivního 

vyžití pro seniory 

Větší informovanost a 

osvěta seniorů 

v různých oblastech 

Posílení autobusových spojů k hraničnímu přechodu Mosty u 

Jablunkova. Zlepšit parkování ve městě Jablunkov. Posílení a 

zkvalitnění služeb Senior taxi. Chodníky v obcích. Příjezdová 

cesta na Písečnou z Jablunkova – kolem Alžbětinek - opravit. 

Bezpečnost provozu – hlídky, radar s fotografií, retardéry, 

semafory apod. Chodník z Písku do Jablunkova. 

Nákupní centrum Mosty u Jablunkova. 

Bezbariérový sjezd do obchodu. 

Pomoc spojená s chodem domácnosti 

a nákupy, příprava paliva, sečení trávy, 

odhazování sněhu. Zajištění donášky, 

dovozu nákupu do odlehlejších částí. 

Pojízdné prodejny do odlehlejších částí 

(nasmlouvat tuto službu s nějakým 

obchodem). Trhy a tržnice s domácími 

výrobky alespoň jednou, dvakrát do 

týdne bez stánkovného. 

Pořízení laviček, posezení, 

parčík, kde by si mohli jít i 

senioři s dětmi nebo rodiče. 

Venkovní i vnitřní posezení s 

vyžitím pro děti (dětské 

koutky). Zlepšit náměstí, 

prostor centra, lavičky. 

Chráněné bydlení Mosty u Jablunkova. 

Problém s dostupností služeb u vzdálenějších 

lokalit. Dohlížení na rušení nočního klidu – 

restaurace blízko domu. Sociální byty nebo 

domov důchodců – na Jablunkovsku. 

Pečovatelský dům – pro okolní obce 

Jablunkovska. Domácí péče. Služba „sociální 

pracovnice“ aby si mohli starší popovídat. 

Polyfunkční dům a Klub důchodců Mosty u Jablunkova. Větší 

prostory pro klub, obdoba DDM (možnost skupinek, 

pohoštění) Jablunkov. Prostor pro pohybové aktivity, 

dostupnost sportovního vyžití v okolí Jablunkova. Vnitřní 

bezplatné prostory pro setkávání důchodců (Návsí, Písek).  

Volnočasová zóna Návsí. Udržet si zdravý životní styl pomoci 

služeb, masáže, welness, pedikúra, manikúra a sociální 

setkávání vrstevníků. 


