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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: 19. 6. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Mens Sana, z. ú.                                       

Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba                                                       

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Manažer PS informoval o změně termínu konání MT KP na pátek 22. 6. 2018, informace z MT KP 
budou předány na následujícím jednání pracovní skupiny. 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Mens Sana –  pozvání na blížící se 5. ročník Crazyfestu, ve dnech 5.-7. 9. 2018,  vystoupí Iva Bittová, 
Tomáš Kočko, Mamalör, Kofe-In, Vltava, proběhne laserová show, výstava obrazů klientů. Místem 
konání bude Porubský zámek. Propagace proběhne v mediích a hromadných dopravních 
prostředcích. 
 
Rovněž bylo zopakováno pozvání na 14. 9. 2018, kdy proběhne v rámci oslav 22 let Mens Sany a 3 let 
fungování Centra trénování paměti, narozeninová oslava v Centru trénování paměti na ulici Bulharská 
1561 v Ostravě-Porubě. V rámci oslavy bude připraven od 10 do 18 hodin pestrý program. 
 

FNO - MUDr. Šilhán – informace o konané konferenci k transformaci psychiatrické péče v Mikulově, 

dále informoval o posunu dostavby psychiatrického pavilonu ve FNO zhruba o půl roku vzhledem 

k navýšení cen stavebního materiálu.  
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Charita sv. Alexandra – opětovné pozvání na Den otevřených dveří v areálu na ulici Holvekova 

651/28, Ostrava-Kunčičky dne 21. 6. 2018 od 14.00 hod. Dále zazněla informace o posunu 2 uživatelů 

služby do vlastního bydlení. 

Anabell – od 1. 5. 2018 realizují projekt Rodinné a nutriční terapie, v rámci projektu budou mít 

uživatelé 3+3 hodiny terapie zdarma. Od září 2018 by mělo být obsazeno místo nutriční terapeutky      

a konzultace by měly být zdarma, doposud se musí hradit. 

Domov Slunovrat – na podzim se zahájí stavební práce v rámci Domova Slunovrat, dále je zpracován 

projekt na rekonstrukci domova se zvláštním režimem. 

Na závěr jednání byl připomenut termín příštího setkání PS po prázdninách v úterý 18. 9. 2018           

ve Spirále na ulici Volgogradská 2424/74, Ostrava-Jih. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

                

 

 

 

 

 

 


