
 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

 

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. 5. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Charita sv. Alexandra                                      

Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky                                                       

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP  

Na úvod jednání přivítal manažer PS jako hosta pana Ing. Josefa Stoklasu, ředitele Charity                   
sv. Alexandra, dále seznámil členy PS s výsledky Vyhodnocení přehledu poskytovaných sociálních 
služeb a souvisejících aktivit 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava za rok 2017. Informoval také o aktualizaci katalogu sociálních služeb.  
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Asociace Trigon – zašle v průběhu týdne informace týkající se připravované konference, požadavky 
na pomoc s konferencí v rámci pracovní skupiny nemají. V rámci konference se rovněž uskuteční 
workshopy a kulaté stoly ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2018. 
 
Mens Sana – ve dnech 5.-7. 9. 2018 se uskuteční 5. ročník Crazyfestu, vystoupí Tomáš Kočko, Vltava, 
jednání probíhají s Ivou Bittovou, proběhne laserová show, výstava obrazů klientů. Místem konání 
bude Porubský zámek. Propagace proběhne v mediích a hromadných dopravních prostředcích. 
 
14. 9. 2018 proběhne v rámci oslav 21 let Mens Sany a 2 let fungování Centra trénování paměti, 
narozeninová oslava právě v Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v Ostravě-Porubě.            
V rámci oslavy bude připraven od 10 do 18 hodin pestrý program. 
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Spirála – 10. 10. 2018 proběhne Setkání u Oblouku, dále připravují slavnostní otevření prostor           

na nové adrese Volgogradská 2424/74, Ostrava-Jih. Pozvánka na slavnostní otevření bude zaslána. 

Charita sv. Alexandra – dne 21. 6. 2018 pořádá od 14.00 hod. Den otevřených dveří v areálu na ulici 

Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky. V rámci programu proběhnou komentované prohlídky 

chráněného bydlení a chráněných dílen, prodej výrobků chráněných dílen, projekce fotografií 

z činnosti charity, bude také zajištěno občerstvení a hudba. 

Domov Slunovrat – pořádá dne 11. 10. 2018 workshop, který naváže na konferenci Asociace Trigon. 

Mlýnek – bude pořádat v Ostravě-Plesné výstavu obrazů z arteterapie, přesné datum výstavy bude 

upřesněno. 

Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS na úterý 19. 6. 2018 v Mens Saně, na ulici 

Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba a rovněž se dohodl termín setkání PS po prázdninách na 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 

                

 

 

 

 

 

 


