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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

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: 16. 1. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Asociace Trigon, o.p.s, Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

 

1. Volba nových členů PS 

2. Plánování rozvojových cílů a opatření 5. KP v PS 

3. Diskuze a různé 

 

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a seznámil členy pracovní skupiny s programem 

jednání.  

 

1. Volba nových členů PS 

Zájem o práci v PS projevila Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS., sociální pracovnice z ÚMOb 

Hrabová a Ing. Josef Závišek, předseda Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z.s.        

Mgr. Krejčíčková se poté krátce představila a následně bylo hlasováno o jejím přijetí. V době 

hlasování bylo přítomno 10 členů PS, PS byla tedy usnášení schopná. Pro přijetí                 

Mgr. Krejčíčkové hlasovalo 10 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů. Ing. Závišek se z jednání 

pro nemoc omluvil, o jeho přijetí bude proto hlasováno na některém z dalších setkání PS. 
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2. Plánování rozvojových cílů a opatření 5. KP v PS 

Účastníci setkání pracovní skupiny se postupně zamýšleli nad otázkami: 

1. Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

2. Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to 

bylo? 

Na základě odpovědí účastníků byly zaznamenány prioritní oblasti - problémy k řešení. 

Výsledek byl porovnán s doporučeními analýzy potřeb, chybějící témata byla doplněna do 

seznamu problémů. 

Následně pracovní skupina navržená témata seskupila do souvisejících oblastí, které budou 

postupně diskutovány v rámci navazujících jednání. 

Odpovědi a témata 

Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

• Funkční systém komunitního plánování. Prostor pro nové aktivity a nápady. 

• Rozvoj sociálního podnikání, pracovních míst. Navyšování počtu pracovních míst. 

• Stabilizace uživatelů, zvyšující se % úspěšnosti (pomalu, ale jistě), návrat do života, 

bydlení. 

• Spolupráce v rámci PS, navazující služby, spolupráce, rozvoj, koncepce. 

• Víme o sobě, víme na koho se obrátit. Důležité pro klienty. 

• Spolupráce s některými psychiatry. 

• Zlepšila se komunikace mezi MMO, ÚMOb a poskytovateli soc. služeb. 

• Chráněné bydlení – zvyšování kapacity. 

• Osvěta, propagační akce. 

• Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

• Nové aktivity dle potřeb uživatelů. 

• Centrum trénování paměti, dílny – bez podpory KP v podstatě nemožné. 

Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to bylo? 

Propagace, PR 

• Náhled společnosti, vnímání člověka ne diagnózy. 

• Kredit sociálních služeb a pracovníků. 

• Zákaz reportáží o „vraždících monstrech“. 

• Podpora firem a zaměstnavatelů – nejen místa, ale i zakázky. 
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Zaměstnávání 

• Spolupráce s firmami, institucemi – podpora sociálního podnikání formou zakázek, 

objednávek. Informační portál – poptávané práce na kompletace apod. 

• Rozšíření stávajících kapacit. 

• Podpora peer konzultantů – nabídka zaměstnání. 

Sociálně terapeutické dílny jako sociální služba 

Bydlení 

• Rozvoj nabídky bydlení. 

Systémové problémy 

• (Ne)spolupráce s lékaři (praktici, psychiatři, psychologové). 

• Chybí dětští psychiatři. 

• Systémové nastavení, transformace – co se bude dít, komunikace s KÚ, provázanost 

sociální a zdravotní péče. 

• Roztříštěnost financování, projekty, žádosti, vyhledávání. Následná administrativa. 

Zákon o sociálním podnikání. 

• Administrativa, byrokracie, komplikované vykazování. Kontroly, inspekce. 

• ÚP, PNP, posudkoví lékaři, dávky hmotné nouze. 

• Zaměstnávání, pracovní místa, spolupráce s ÚP, zmatek. 

• Chybí psychiatr v terénu. Psychiatrická „pohotovost – i terénní“. Vazba na koncepci 

Kraje. 

Odlehčovací služby, podpora pečujících 

• Odlehčovací služby. Podpora rodičů a pečujících, spolupráce při návratu do života, 

osamostatnění. Terénní služby, pobyty. 

• Služby dle potřeb ne podle cílové skupiny. 

Péče o dětské klienty 

• Péče o dětské psychiatrické klienty, podpora rodičů – sociální služba. 
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3. Diskuze a různé 

V rámci diskuze byli členové pracovní skupiny seznámeni s novinkami z organizací. Byla také 
diskutována potřebnost zřídit sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním 
onemocněním. 

Spirála, Šlahorová – informovala o nových prostorách na ulici Volgogradská 74,          
Ostrava-Výškovice.  

Krizové centrum Ostrava, Tichý – poskytnuty informace o projektu dlouhodobé terénní 
práce s dětskými obětmi trestných činů. Krizová pomoc pro děti na území města Ostravy. 

Menssana, Saidlová – informovala o sociálním podniku Botumy, nové prostory na Hlavní 
třídě v Ostravě – Porubě. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

               Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


