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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: 27. 11. 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 a kontaktní osoba informovali pracovní skupinu o informacích z výjezdního zasedání 
manažerského týmu, probrali tvorbu projektových fiší, která pak bude podrobně řešena na jednání 
pracovní skupiny v lednu 2019. 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Ekipa – zvýšený tlak zájemců o službu, nabídka práce v Ekipě - pracovník v sociálních službách. 
 
Spirála – proběhne den otevřených dveří v Kafárně dne 13. 12. 2018, pozvánka bude zaslána, 
úspěšně prošli evaluací. 
 
Target – dne 21. 11. 2018 proběhl den otevřených dveří, na tomto základě získání noví klienti. 
 
Charita sv. Alexandra – společně s klienty návštěva komunity u Dobré naděje. 
 
Ministerstvo zdravotnictví – proběhlo krajské setkání k nastavení spolupráce mezi PN Opava, 
sociálními službami a městem Ostrava při propouštění klientů z PN Opava.  
 
ÚMOb MOaP – nárůst počtu osob omezených ve svéprávnosti, hledají nově 2 sociální pracovníky. 
 



 

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

 
 
Mens Sana – služba sociální rehabilitace prošla úspěšně evaluací, s MUDr. Šilhánem realizace 
projektu na propojení zdravotnické a sociální péče, možnost pro klienty z PN Opava navštěvovat 
doléčovací denní stacionář ve Fakultní nemocnici v Ostravě.   
V roce 2019 chce Mens Sana pořádat kulatý stůl se zapojením odborné a laické veřejnosti na téma 
Reforma psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji včetně příkladů dobré praxe. 
 
Linka důvěry – „Slunce nemajíce vyhnutí, svítilo na vše při starém“.  
Klienti Linky důvěry, kteří navštěvují doléčovací denní stacionář ve FN Ostrava vyslovují velkou 
spokojenost. 
 
Komunita U Dobré naděje – proběhne den otevřených dveří, datum bude upřesněno, možnost 
pobytu v komunitě pro klienty v rámci vánočních svátků. 
 
ÚMOb Poruba – nárůst počtu klientů omezených ve svéprávnosti, především věkově mladí klienti, 
jedním z hlavních problémů k řešení u těchto klientů je nedostatek finančních prostředků.  
 
Domov Slunovrat – v rámci zkvalitnění služby orientace na metodiku Care a Recovery, následná 
spolupráce s Mens Sanou a Charitou sv. Alexandra, i nadále probíhá rekonstrukce domova. 
 

Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS v úterý 22. 1. 2019 v domově se zvláštním 

režimem Slunovrat na ulici Na Mlýnici 205/3, Ostrava- Přívoz. 

 

 

Zapsali: Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

             

 

 


