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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: 18. 9. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Spirála, o. p. s.                                       

Volgogradská 2424/74, Ostrava-Jih                                                       

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Mgr. Habram informoval PS o projednávaných záležitostech v rámci jednání manažerského týmu KP, 
především pak o novinkách v oblasti dotačního řízení pro oblast sociální péče pro rok 2019.  
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Spirála – pozvání na Setkání u Oblouku dne 10. 10. 2018 v rámci Týdnů pro duševní zdraví.                 
Na programu budou tvořivé workshopy, vernisáž výstavy „Setkání s bolestí duše“, koncert, besedy 
pro studenty. Akce začíná v 16.00 hod. Ve spolupráci s firmou Tieto dojde v rámci měsíce října 2018 
k testování vyvíjené mobilní aplikace, proběhla výzva, že se můžou k testování připojit i ostatní 
organizace z PS. Plánované spuštění mobilní aplikace je pak v lednu 2019. 
 
Charita sv. Alexandra – informovala o proběhlém dni otevřených dveří. V současné době mají 
naplněnou kapacitu zařízení, s možným výhledem na uvolnění 2 míst. 
 
Mens Sana –  zhodnocení úspěšného 5. ročníku Crazyfestu, který proběhl ve dnech 5.-7. 9. 2018, 
předpokládá se přibližně stejný termín i pro příští rok. Rovněž úspěšnou akcí byly oslavy 22 let 
Menssany a 3 let fungování Centra trénování paměti.  
V rámci kampaně Ostravských týdnů pro duševní zdraví proběhne dne 11. 10. workshop                      
ve Slunovratu s názvem „Kdo pomáhá těm, co bolí duše“. 
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Sociální podnik Botumy, s. r. o., získal prostor na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, v současné době je 
však v katastrofálním technickém stavu, nutnost generální opravy prostoru. 
 
Ministerstvo zdravotnictví – Ing. Holková – snaha o vytvoření pracovní skupiny Uživatelé a pečující, 
první setkání proběhne 16. 10. 2018 od 16.00 hod., místo bude ještě upřesněno. 
 
Target – v měsíci říjnu proběhne den otevřených dveří, datum zatím nebylo stanoveno a bude 

následně upřesněno. 

Domov Slunovrat – rekonstrukce domova probíhá, na podzim začnou bourací práce. Uskutečnily se 

stáže pracovníků ve Fakultní nemocnici Ostrava a v Menssaně. Poděkování Menssaně a FNO. 

Krabičky – roste pořadník na pracovní místa. Návrh na vytvoření projektu „Sdíleného obchodu“, 

možnost zapojení i ostatních organizací z pracovní skupiny. 

Na závěr jednání byl připomenut termín příštího setkání PS v úterý 16. 10. 2018 v Mlýnku na ulici 

Nádražní 44, Moravská Ostrava a Přívoz. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

                

 

 

 

 

 

 


