
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

DATUM: 12. 11. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28,  

                             Ostrava-Kunčičky 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

 

1. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali pracovní skupině informace z manažerského týmu. Informovali  

o nabídce zúčastnit se kurzu sebeobrany pro pracovníky v neziskových organizacích. Byly probrány 

také výsledky hodnotící ankety k akci Lidé lidem. 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

ÚMOb Poruba – předány informace o zřízení Senior expresu pro občany nad 76 let. Do této doby 

bylo vydáno občanům 821 průkazů, které je opravňují k využívání Senior expresu. K dispozici jsou  

2 automobily k přepravě seniorů. Cena je 30 Kč za jízdu po celé Ostravě. Doprovod má cestu zdarma.  

Poskytnuty informace o ukončení provozu ubytovny Start na ulici Slavíkova v Ostravě-Porubě. 

ÚMOb Hrabová – rovněž zřízena služba Senior taxi, pro občany od 70 let. V říjnu 2019 bylo evidováno 

80 zájemců o tuto službu, najelo se téměř 1.800 km. 

Domov Slunovrat – dne 12. 12. 2019 proběhne den otevřených dveří spojený s vánočními trhy. 

Komunita U Dobré naděje – zhodnocení dne otevřených dveří, který se velmi vydařil, zúčastnilo se 

cca 70 osob. 

Spirála – spolupracují s ÚMOb Jih a PN Opava v rámci multidisciplinárního týmu, v současné době 

probíhá spolupráce u 6 klientů, u 3 již byl sjednán individuální plán k řešení jejich situace.  

Dne 6. 12. 2019 proběhne od 10.00 hod. den otevřených dveří v Kafárně. 



 

Charita sv. Alexandra – hodnotí spolupráci s PN Opava jako dobrou, zmiňují také nárůst čekatelů  

u chráněného bydlení. 

Mens Sana- 7. ročník Crazy festu proběhne ve dnech 3. - 4. 9. 2020, 9. 10. 2020 se uskuteční tradiční 

workshop v domově Slunovrat.  

Ing. Břusková, DiS. – v rámci projektu síťování zdravotnických a sociálních služeb bylo osloveno  

63 pacientů v PN Opava, 14 z nich přešlo do denního stacionáře. Dále také informovala  

o připravované konferenci Cesty k zotavení, která se uskuteční v Praze-Klecanech 20. 11. 2019. 

Centrum Anabell – od září realizují projekt zaměřený na peer konzultanty ve spolupráci 

s psychologem, fungují zde také svépomocné skupiny.  

Linka důvěry – účast na jednáních o vzniku CDZ v Ostravě, zajištění úvazku psychologa pro CDZ 

Ostrava. 

Krizové centrum Ostrava – dne 23. 9. 2020 se uskuteční konference na téma krizové pomoci a 

reformy psychiatrické péče, v rámci konference budou rovněž pořádány workshopy. 

Termín příštího setkání PS bude upřesněn, jednání se uskuteční až v lednu 2020, místem jednání 

bude Městská nemocnice Ostrava.  

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

  


