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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: 22. 1. 2019 

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

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Manažer informoval pracovní skupinu o informacích z jednání manažerského týmu, sdělil termín     
pro konání akce Lidé lidem, která se tento rok uskuteční nově v Komenského sadech dne 20. 6. 2019. 
Dále informoval o termínech vyhodnocení žádostí o dotace pro oblast sociální práce do 30. 1. 2019, 
pro oblast hendikepu je stanoven termín březen 2019. 
Dalším obsáhlým bodem jednání pak byla tvorba projektových fiší a informace pro nositele aktivit 
k jejich vyplňování. Připomínkování následně proběhne na příštím jednání pracovní skupiny.  
Manažer rovněž ve spolupráci s pracovní skupinou zaktualizoval kontakty uvedené v seznamu členů 
pracovní skupiny. 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Domov Slunovrat – stále probíhá mapování v rámci orientace na metodiku Care a Recovery, pracovní 
skupině bude následně ucelená metodika představena, i nadále probíhá rekonstrukce domova. 
 
Moravskoslezský kraj - (Ing. Holková) – projekt Podpora duše II., v rámci projektu podpora peer 
konzultantů, kurzy pro sociální služby (krizová intervence, zaměření na duální diagnózy, 
multidisciplinární spolupráce). Na jaře vznikne v Opavě CDZ, v Ostravě se momentálně vznik CDZ 
nedaří, přesto i nadále probíhají jednání s Městskou nemocnicí Ostrava a městem Ostrava.                                           
Předány informace o dotazníku pro zjišťování potřeb a preferencí pro Národní akční plán pro duševní 
zdraví v Česku 2020 až 2030. Dotazník bude rozeslán k vyplnění v pracovní skupině. 
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Mens Sana – předány informace o konání Crazy festu 2019 v rámci Týdnů duševního zdraví ve dnech          
11. - 13. 9. 2019 na zámečku v Ostravě-Porubě a následném konání workshopu dne 10. 10. 2019 
v domově Slunovrat. V rámci Crazy festu opět vystoupí řada hudebních skupin a interpretů a bude 
pořádána výstava uměleckých děl lidí se zkušeností s duševním onemocněním. 
 
Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS v úterý 19. 2. 2019 v Kafárně v 10.00 hod. 

na ulici U Oblouku 501/10, Ostrava- Poruba. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


