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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: 16. 10. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Svépomocná společnost Mlýnek, z. s., Nádražní 44, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Manažer informoval pracovní skupinu, o zrušeném jednání manažerského týmu. Jednání bylo 
odloženo na výjezdní zasedání manažerského týmu ve dnech 15. – 16. 11. 2018 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 

V rámci pracovní skupiny byla představena komunita U Dobré naděje, která funguje 4 roky. Odborně 

ji zajišťuje MUDr. Markéta Dobrá. V rámci komunity se setkávají lidé s duševním onemocněním. 

Komunita pořádá rekondiční pobyty v Krásné. Pobyty se týkají klientů s psychiatrickou diagnózou 

v částečné nebo plné remisi, nebo v mírné dekompenzaci psychické poruchy. Smyslem RP je pobýt 

několik dnů v komunitě ve společnosti obdobně nemocných lidí, vytvářet kamarádské vztahy s nimi. 

Náplní rekondičních pobytů jsou zejména rekondičně resocializační aktivity, aktivizační                           

a socioterapeutické činnosti (rozvíjení schopností a dovedností, péče o sebe, procházky, výlety, ruční 

tvořivé, pohybové a sportovní aktivity, soutěže, společné vaření, stolování, paměťová cvičení, 

muzikoterapie). Rekondiční pobyty jsou pětidenní.  

Pracovní skupina hlasovala o přijetí zástupce této komunity do pracovní skupiny, novým členem se 

stala paní Ibolya Vyvialová. Pro přijetí hlasovalo 11 členů, proti nebyl nikdo a rovněž se nikdo 

hlasování nezdržel. 
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Spirála –  Dne 10. 10. 2018 proběhlo setkání u Oblouku v rámci Týdnů pro duševní zdraví, akce byla 
úspěšná, hojná návštěvnost z řad veřejnosti. V současné době probíhají úpravy prostor Kafárny, která 
je momentálně mimo provoz. Probíhá realizace nového projektu sociálně terapeutických dílen             
a zaměstnávání OZP. Ve spolupráci s firmou Tieto bude dne 9. 11. 2018 spuštěná testovací verze 
vyvíjené mobilní aplikace. Plánované spuštění mobilní aplikace je pak v lednu 2019. 
 
Pavučina – i v příštím roce pokračování služby, chtěli by zapojit peer konzultanty, proběhla plánovaná 
kontrola z Úřadu práce. 
 
KCO – klientů přibývá, probíhá realizace projektu terapeutické pomoci pro dětské oběti trestných 
činů, jedná se o víceletý projekt. 
 
Ekipa – došlo u nich k rozšíření cílové skupiny klientů věkem, nově přijímají klienty od 19 let               
do neomezeně, dříve pouze do 64 let.  
 
Mlýnek – nově oslovili s žádostí o podporu v rámci svých projektů další obce, např. Rychvald, 
Ludgeřovice. 
 
Target – pořádá den otevřených dveří ve středu 21. 11. 2018 na adrese Františka Formana 251/13, 
Ostrava-Dubina. 
 
Charita sv. Alexandra –  stále trvá naplněná kapacita zařízení, s možným výhledem na uvolnění 
jednoho až dvou míst. 
 
Mens Sana –  poděkování za úspěšně proběhlý workshop v DZR Slunovrat s názvem „Kdo pomáhá 
těm, co bolí duše“. Schůzka s MUDr. Samsonem, primářem psychiatrického oddělení nemocnice          
v Havířově, jednání ve věci nedostupných sociálních služeb pro psychiatrické pacienty ve městě 
Havířově, do jednání je zapojen i krajský úřad. Příprava nového projektu s primářem MUDr. Šilhánem.  
Počty klientů neustále rostou, rozšiřují se seznamy zájemců o služby. Informace o zaměstnávání         
40 klientů, rekvalifikacemi projde 13 klientů, na otevřeném trhu práce zaměstnáno 12 klientů.   
 
 
Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS v úterý 27. 11. 2018 v Mens Saně na ulici 

Ukrajinské 1533/13, Ostrava-Poruba. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


