
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

DATUM: 14. 1. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20A,  

                             Moravská Ostrava a Přívoz 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

 

1. Informace z MT KP 

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

o připravovaném Centru duševního zdraví a ukončení provozování protialkoholní záchytné stanice 

k 31. 3. 2021 ze strany města Ostravy. Dále se zmínili o novém logu Sociálních služeb Ostrava a 

Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava. Byly probrány karty aktivit a manažer následně 

stanovil termín pro zaslání vyplněných karet aktivit do pátku 14. 2. 2020. Pracovní skupina také 

přijala 3 nové členky, Mgr. Lucii Peterkovou a Bc. Dianu Kleknerovou z Asociace Trigon  

a Mgr. Lenku Vaňkovou ze Spirály Ostrava. Pro přijetí nových členek hlasovalo 15 členů,  

proti 0 členů, nikdo se nezdržel.       

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. poté přednesl svou prezentaci týkající se koncepce sociálního bydlení  

a jejího pilotního ověření v Ostravě včetně navazujícího projektu. Po prezentaci byl také prostor  

pro doplňující dotazy členů pracovní skupiny. 

 

 



 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Spirála Ostrava – došlo k transformaci z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav a ke změně 

názvu na Spirála Ostrava, z. ú. V rámci organizace chystají nové pracoviště, kde bude šicí dílna  

a 2 kanceláře, sídlit by měla opět v ulici Čujkovova v Ostravě-Jihu. Novou ředitelkou a statutárním 

zástupcem je Mgr. Eva Krestová, novou kolegyní je vedoucí sociální rehabilitace Mgr. Lenka Vaňková. 

 

Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 24. 3. 2020 od 9.00 hod.  

v Centru trénovaní paměti – Mens Sana, ulice Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

  


