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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: 23. 5. 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. V jednotlivých 
bodech probral manažer s  pracovní skupinou prezentaci k akci Lidé lidem a harmonogram 
prezentace organizací v našem stánku. Akce Lidé lidem se tento rok uskuteční nově v Komenského 
sadech dne 20. 6. 2019 od 9.00 do 17.00 hod. 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Domov Slunovrat – práce s klienty v rámci tzv. otevřených dialogů (klient + rodinní příslušníci), 
individuální plány s metodou Care, klienti více vnímají zapojení do plánu.  
 
ÚMOb Poruba – projekt Dobrovolnictví, háčkuji hračky pro děti v Městské nemocnici Ostrava, 
Fakultní nemocnici Ostrava a pro děti v pěstounských rodinách. Kromě oddělení neonatologie, putují 
hračky i na dětská oddělení nemocnic.  
 
Pavučina – rovněž v Pavučině háčkují sluníčka pro děti do nemocnic. 
 
Charita sv. Alexandra – chráněné dílny hledají zaměstnance do dřevařské a textilní dílny, v Targetu 
byla přijata nová sociální pracovnice. Chráněné bydlení má momentálně plnou kapacitu, plánují 
výlety s klienty na haldu Ema, na Hukvaldy a do Štramberku.  
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Mlýnek – uspořádal turnaj v dámě v domově Slunovrat, proběhl také rekondiční pobyt 
v Malenovicích, kterého se zúčastnilo 23 osob. 
 
Domov Beskyd – navázali spolupráci se střední školou ve Frýdku-Místku, obor aranžér, došlo tak 
k mezigeneračnímu propojení domova a školy.  
 
Ekipa – proběhl turnaj v bowlingu a účast na přednášce prof. MUDr. Höschla. 
 
Asociace Trigon – nově budou mít kancelář pro klienty v budově protialkoholní záchytné stanice  
na ulici Kafkova v Moravské Ostravě. 
 
Spirála – proběhl den otevřených dveří, hledají zaměstnance na volné pozice finanční a projektový 
manažer, nástup od června nebo od července 2019, dále hledají zaměstnance na pozici kuchaře  
a pracovníka na údržbu zeleně, vhodné pro OZP. Kafárna zahájila od 1. 5. 2019 letní provoz. 
 
Krabičky – od 1. 8. 2019 otevřou obchod na Tyršově ulici v Moravské Ostravě. 
 
Mens Sana – společně s Mlýnkem uspořádali turnaj ve stolním tenise, dále se účastnili florbalového 
turnaje v Ostravě-Porubě, který vyhráli. Účast na psychiatrické konferenci na téma Zločin a trest 
v Havířově. Zopakovány termíny Crazy festu: 11. -13. 9. 2019, dále se uskuteční 27. 9. 2019 4. výročí 
CTP a zároveň den otevřených dveří a 10. 10. 2019 proběhne workshop v domově Slunovrat. 
 
Termín příštího setkání PS bude domluven po akci Lidé lidem. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


