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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: 15. 10. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: CTP-Mens Sana, z. ú., Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Na úvod jednání manažer představil pracovní skupině novou zájemkyni o členství v pracovní skupině 
paní Bc. Petru Melichaříkovou, která působí jako koordinátorka podpory samostatného bydlení 
organizace Jinak, o.p.s. v Ostravě. Poté pracovní skupina hlasovala o jejím přijetí, pro přijetí bylo  
15 členů s hlasovacím právem, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů. Paní Bc. Melichaříková byla přijata 
jako nová členka pracovní skupiny. 
Následně manažer probral v jednotlivých bodech informace z jednání manažerského týmu. 
Informoval o vyhodnocení a doplnění projektových fiší, o možnosti podávání žádostí o dotace  
ve dnech od 22. 10. 2019 do 1. 11. 2019, na závěr sdělil termín vánočního setkání členů KP Ostrava, 
které se uskuteční v klubu Parník dne 3. 12. 2019 od 15.00 hod.   
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
ÚMOb Poruba – došlo ke změně zásad pro poskytování účelových dotací, nově lze žádat v termínech 
od 15. 11. 2019 do 15. 12. 2019. Žádosti lze podat na podatelnu nebo elektronicky.  
 
Asociace Trigon – stále probíhají jednání o vzniku prvního CDZ v Ostravě ve spolupráci s městem 
Ostrava a Městskou nemocnicí a FNO. 
 
Mens Sana – poskytnutí informací o proběhlém Crazy festu ve dnech 11. -13. 9. 2019.  
Ing. Břusková, DiS. – informovala o probíhající spolupráci s PN Opava u krátkodobých klientů. 
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FNO – MUDr. Šilhán, PhD. – poskytl informace o probíhající výstavbě psychiatrického pavilonu  
ve Fakultní nemocnici Ostrava. Termín dokončení je stanoven na 31. 12. 2021. Rovněž uvedl,  
že probíhají jednání o vzniku CDZ, za FNO je řešena zdravotnická část s výjimkou zdravotních sester.     
Bylo také sděleno, že v denním stacionáři jsou pořádány edukační bloky pro rodiny pacientů. 
 
MZ – Ing. Holková – uvedla, že od 1. 1. 2020 dojde ke změně financování následné péče, což může 
zvýšit tlak na propouštění pacientů z PN. Připravuje „dotazník“ pro organizace Mens Sana, Spirála  
a Asociace Trigon na zjištění jejich potřeb, financí, aj. Zmínila také nastavení úspěšné spolupráce 
s Magistrátem města Ostravy a ÚMOby při vytváření multidisciplinárních týmů. Navýšení kapacit 
organizací bude nutné projednat a začlenit do komunitního plánu. 
 
Domov Slunovrat – nárůst počtu pacientů s psychiatrickými diagnózami, zatímco jiné domovy takové 
klienty vyřazují, Slunovrat se snaží o přijetí těchto klientů. Budou pořádat kurzy týkající  
se destigmatizace pro pracovníky obcí a neziskových organizací. Konkrétní termíny budou upřesněny. 
 
Krizové centrum Ostrava – došlo k rozšíření prostor pro pobytové klienty, v současné době hledají 
zaměstnance na půl pracovního úvazku. V rámci projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými 
oběťmi trestných činů, kdy se jedná o dlouhodobou terapeutickou podporu pro dětské oběti 
trestných činů je pomoc poskytována 10 dětem. Dojde k rozšíření poskytování pomoci i pro děti  
po traumatizující události. V příštím roce bude k 15. výročí KCO dne 23. 9. 2020 pořádána 
konference. 
 
Linka důvěry – v současné době hledají 1 zaměstnance na plný pracovní úvazek. 
 
Komunita U Dobré naděje – pokračují v rekondičních pobytech, navštívili Orlické hory, Slovensko. 
Rekondičních pobytů se účastnili také klienti z Mlýnku. Dne 10. 11. 2019 pořádají den otevřených 
dveří. 
 
Spirála – poskytli informace týkající se fungování multidisplinárního týmu. 1x týdně dojíždějí  
do PN Opava, podařilo se jim nastavit spolupráci se sociálními pracovníky nemocnice. Se zdravotníky 
se postupně seznamují. Chystají se také na stáž do PN Opava. Po propuštění klientů domů, zůstávají 
s klienty v kontaktu. Proběhlo také tradiční Setkání u Oblouku. Ve spolupráci s NÚDZ pořádají 
vzdělávání rodinných příslušníků. Novou ředitelkou Spirály je Mgr. Eva Krestová. 
  
Charita sv. Alexandra – proběhl výlet s klienty na hrad Hukvaldy a Slezskoostravský hrad. Pořádali 
den otevřených dveří a do příprav byli zapojení rovněž klienti. V současné době probíhají schůzky 
s jednotlivými ÚMOby ohledně rozšíření chráněného bydlení. 
 
Ekipa – účastnili se osvětové akce týkající se duševního zdraví „Blázníš nebo co?“ v Opavě. S klienty 
podnikli výlet na Kružberk a proběhla u nich rekonstrukce prostor pro zaměstnance.  
 
Krabičky – získaly finance na navazující projekt pro vytvoření 4 pracovních míst v kartonážní dílně. 
Otevření obchodu na ulici Tyršova v Moravské Ostravě, zde prodávají i výrobky Spirály. Do tohoto 
obchodu hledají 2 zaměstnance na 0,4 pracovního úvazku, kteří budou samostatní a nebudou 
potřebovat asistenci. 
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Termín příštího setkání PS byl domluven na úterý 12. 11. 2019 od 9.00 hod. v Charitě sv. Alexandra, 

Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky. 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


