BUDKAVLEN TILL KRISTINESTAD
PENSIONÄRSKLUBBEN I KRISTINESTAD-TJÖCK
ÖNSKEMÅL TILL STADEN KRITINESTAD

KONTAKTER TILL HÄLSO-OCH SJUKVÅRD
I och med att Välfärdsområdet har trätt i kraft önskar vi att man fortsättningsvis skall ha lätt att
kunna nå hälso-och sjukvård per telefon (liksom tidigare). En åldrande pensionär som inte är van att
handskas med telefon bör kunna göra det på ett lättfattligt sätt (inte hänvisas till att trycka på olika
knappar förrän du kommer rätt).
Meddelanden till alla hem i vårt digitaliserade samhälle. (alla har inte dator)
Föreslås att en blankett REGELBUNDET sänds till alla hem med uppgifter om vart man skall vända sig i
olika frågor som gäller hälsan. Också en presentation av vem och vilket organ som sköter hälso-och
sjukvården i Kristinestad. Blanketten bör således uppgraderas offentligt regelbundet.
Vilka möjligheter har en åldring som behöver vård, hjälp, hemhjälp att få det via staden och vad
kostar det. Vilka möjligheter finns det att få snöröjning? Och eller portröjning på vintern. Plogen
murar igen porten. Snöröjaren kan säkert göra en hel del vid porten.
Den skriftliga informationen skall således vara LÄTT TILLGÄNGLIG. (alla har inte dator och kan läsa
informationen därifrån)

BOENDEFORMER
Staden bör ha en klar plan över boenden för den åldrande befolkningen och kunna erbjuda bostad
eller boenden som behövs då pensionären behöver det. Dessutom bör man sträva till att
pensionären får bo hemma så länge det är möjligt genom olika arrangemang. Med andra ord. En
åldring skall ges möjlighet att få åldras på ett tryggt sätt i Kristinestad.
Vid planering av nya bostäder bör åldringarna beaktas (trappor, hissar, tillgänglighet))

INFORMATION AV STADEN
Staden bör anordna informationstillfällen för pensionärer om stadens service som kunde ges i de
olika stadsdelarna och infon ges av de olika verkcheferna som ansvarar för avdelningen.
Efterlyses en lista över vilka förtroendevalda som är invalda för de olika organen i staden. Finns
kanske på stadens hemsida men kan inte läsas av alla pensionärer.
Sist men inte minst: Vi önskar att få behålla den hälso-och socialservice som vi har i staden.

IT-utbildning
Staden bör medverka till att (stöda) pensionärerna ges IT-utbildning.

MÖTESUTRYMMEN
Staden borde kunna erbjuda utrymmen som avgiftsfritt kan användas vid föreningarnas möten.
Lokaler som PIKT nu använder kostar en hel del av föreningens budget.
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