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ZÁPIS 

z jednání  

PS OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI 

 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb 

v Ostravě“(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 14. 3. 2019 

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

 

PROGRAM 

1. Finalizace projektových fiší 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

 
1. Finalizace projektových fiší 
 
V rámci jednání pracovní skupiny byly finalizovány projektové fiše, doplněny a upřesněny chybějící 
údaje. Zástupci jednotlivých organizací dodali veškeré podklady v termínu, manažer pracovní skupiny 
následně zkompletuje projektové fiše k jednotlivým opatřením a aktivitám. 
 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Moravskoslezský kraj - (Ing. Holková) – v PN Opava proběhlo škálování potřeb u 58 klientů, kteří jsou 
hospitalizování půl roku a déle, jednalo se především o klienty se schizofrenií, psychózami a duálními 
diagnózami, za Ostravu se to týkalo 17 klientů. Do konce roku budou s těmito klienty vypracovány 
individuální plány, na kterých by se měl kromě pracovníků z PN podílet i pracovník z externí sociální 
služby, ideálně pracovník z podpory samostatného bydlení. 
Dále se plánuje setkání k rozvoji multidisciplinárních týmů na úrovni město Ostrava – sociální služby  
– Ing. Holková.    
 
Linka důvěry - v rámci Městské nemocnice Ostrava působí pracovník pro GDPR, nabídka konzultace 
problematiky GDPR pro sociální služby v rámci pracovní skupiny. 
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Charita sv. Alexandra – opakují se jim případy, kdy jsou domluveni s PN Opava na nástupu klienta  

do služby a v okamžiku nástupu, lékař PN Opava nástup nedoporučí, následně služba nemůže držet 

dlouhodobě volné místo pro klienta. Dotaz na Ing. Holkovou, zda může v rámci jednání s PN Opava 

otevřít řešení i této problematiky.  

V současné době jsou v PN Opava hospitalizování 4 klienti z Charity sv. Alexandra. 

 

Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS v úterý 9. 4. 2019 v Mens Saně v 9.00 hod. 

na ulici Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba. 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


