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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: 17. 4. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Magistrát města Ostravy,                                      

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,                                                      

Prokešovo nám. 8, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

2. Tvorba 5. KP 

 

Průběh setkání 

Manažer PS informoval o tom, že se letos neuskuteční tradiční akce Lidé lidem, jelikož se v rámci 

organizace akce plánují změny, např. přesun akce z Masarykova náměstí do Komenského sadů             

či změna ve frekvenci pořádání této akce. 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

Spirála – od dubna poskytuje službu sociální rehabilitace na nové adrese Volgogradská 2424/74, 

Ostrava-Jih. Slavnostní otevření prostor je připravováno na konec května, pozvánka bude zaslána. 

Krabičky – v současné době mají velké množství zakázek, připravují navazující projekt na udržení         

a rozvoj sociálního podniku. 

Slunovrat – ve spolupráci s Menssanou zapojení peer konzultantů. 

Charita sv. Alexandra – momentálně mají plně obsazenou kapacitu zařízení, v rámci květnových 

státních svátků plánují s klienty výlety a externí akce.   
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Pavučina – zvažují možnost využití peer konzultantů. 

Krizové centrum Ostrava – projekt Krizové pomoci, beze změn, od 1. 4. 2018 podpora v projektu 

Práce s dětskými obětmi trestných činů, donátorem je i MMO, práce s klientem v intervalu 2-3let, 

spolupráce s Týmem pro oběti + rodiče, kapacita 10-15 dětí. 

Linka důvěry – podařilo se umístit reklamní banner organizace na tramvaje v rámci města Ostravy. 

Menssana – pořádá Crazy fest v termínu 5. – 7. 9. 2018, vystoupí zde např. skupina Vltava, Tomáš 

Kočko, aj. V rámci Crazy festu proběhne výstava uměleckých děl lidí s duševním onemocněním, dále 

je také v plánu příprava workshopu pro lékaře, s uvedením příkladů dobré praxe.  

2. Tvorba 5. KP 

Byl prodiskutován rozvojový cíl týkající se rozvoje možnosti samostatného bydlení a odlehčovacích 

služeb. Primář MUDr. Šilhán představil očekávanou potřebnost lůžek pro pacienty se SMI z pohledu 

časové dostupnosti a rovněž z pohledu míry poskytované podpory. Návrhy budou manažerem PS 

zapracovány a následně zaslány manažerce KP k finalizaci.  

Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání pracovní skupiny dne 22. 5. 2018 v Charitě     

sv. Alexandra, v 9.00 hod., na adrese Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky.    

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

                

 

 

 

 

 

 


