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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: 21. 11. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Slunovrat, Na Mlýnici 205/3, Ostrava-Přívoz 

 

PROGRAM 

1. Hodnocení projektů pro rok 2018 

2. Aktualizace Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit        
ve městě Ostrava pro rok 2018 

3. Informace jednotlivých členů PS 

4. Různé 

 

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a seznámil členy pracovní skupiny 

s programem jednání. Na jednání se dostavilo 14 členů + 1 host, tj. nadpoloviční 

většina - jednání bylo usnášeníschopné.    

 

1. Hodnocení projektů pro rok 2018 

V pracovní skupině byly probrány možnosti hodnocení projektů. Proběhla diskuze 

k představeným projektům, včetně dotazů manažera, zda má někdo k předloženým 

projektům nějaké výhrady či připomínky. Žádné připomínky nezazněly. Všech 14 

přítomných členů hlasovalo pro udělení plného počtu 20 bodů všem předloženým 

projektům. 
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2.  Aktualizace Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava pro rok 2018 

Manažer uvedl, že doposud nemá zpětnou vazbu od všech organizací k aktualizaci 

Katalogu sociálních služeb a vyzval přítomné k zaslání případných změn, nejpozději 

do 30. 11. 2017. Pokud změny nebudou zaslány, budou použity údaje ze současného 

katalogu.  

 

3. Informace jednotlivých členů PS 

Vzhledem k většímu počtu nových členů pracovní skupiny proběhlo vzájemné 

představení jednotlivých členů pracovní skupiny. Manažer poté informoval                   

o výjezdním zasedání MT KP ve dnech 23. - 24. 11. 2017 na Čeladné a o vánočním 

setkání členů KP dne 14. 12. 2017 v klubu Parník. 

Domov Slunovrat, Králová – informovala o tom, že v lednu 2018 budou stavět          

4 nové garsoniéry jako tréninkové byty pro klienty z DZR. Pozvala přítomné na den 

otevřených dveří, který se uskuteční dne 5. 12. 2017, včetně vernisáže výstavy 

Odlesky starých mistrů – Josef Gazda. V rámci domova také probíhá spolupráce 

s bývalým extraligovým hokejistou Martinem Potočným, který dochází na cvičení se 

seniory, což je pro seniory velmi motivující. 

Charita sv. Alexandra, Řeháčková – informovala o personálních změnách, novou 

vedoucí poradny se stala Mgr. Silvie Kseničová, novým vedoucím chráněného bydlení 

se stal Bc. Zdeněk Staněk, DiS. Od 1. 1. 2018 bude jmenován nový ředitel Charity    

sv. Alexandra. 

Menssana, Saidlová – příští rok by měla proběhnout konference na téma „Život 

s duševním onemocněním“. Vhodným termínem jsou měsíce září nebo říjen 2018, 

ideálně v rámci Týdne pro duševní zdraví, např. dne 10. 10. 2018, kdy je Světový den 

pro duševní zdraví. 

Vhodná je také záštita ze strany města např. ze strany pana primátora nebo náměstka 

primátora města Ostravy. 

Menssana se pokusí domluvit prostory pro konání konference v rámci VOŠ sociální    

na ulici Zelené 40A, Ostrava. Byly prodiskutovány rovněž další možné prostory,     

např. Lidový dům v Ostravě-Porubě nebo prostory v rámci Krajského úřadu MSK. 

V rámci pracovní skupiny může každý přispět k programu konference.  

Bylo také domluveno, že setkávání pracovní skupiny bude probíhat vždy v různých 

organizacích, aby se členové pracovní skupiny s těmito organizacemi seznámili. 

Pavučina, Pouchlá – informovala o spolupráci s Domem duševního zdraví - MUDr. 

Perničkovou, MUDr. Szilvasiovou. V rámci spolupráce s lékaři dochází k včasnému 

předání klienta a přechodu do Pavučiny. 
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4. Různé 

Termín příštího jednání pracovní skupiny nebyl zatím stanoven, bude včas upřesněn a 

členům pracovní skupiny zaslán elektronicky. Jednání proběhne v Asociaci Trigon 

nebo ve Spirále. 

 

 

Zapsal: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

            Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


