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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: 7. 2. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Úřad městského obvodu Poruba, Gen. Sochora 6013/2,  

Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

2. Rozvojové cíle a opatření 5. KP – práce ve skupinách 

 

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a seznámil členy pracovní skupiny s programem 

jednání.  

 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Jelikož došlo k několika personálním změnám, když v Charitě sv. Alexandra, Mgr. Kristinu 

Řeháčkovou nahradila Adéla Harabišová, DiS. a za Centrum Anabell, z.ú. bude místo Kateřiny 

Sloviakové, DiS. docházet na jednání pracovní skupiny Vladimíra Osadníková, bylo na začátku 

jednání pracovní skupiny hlasováno o přijetí těchto nových členů pracovní skupiny.                                                               

Pro přijetí nových členů pracovní skupiny hlasovalo 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se             

0 členů.  
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2. Rozvojové cíle a opatření 5. KP – práce ve skupinách 

Účastníci diskutovali ve skupinách dle problémových okruhů, které nadefinovali v rámci         

1. setkání. Cílem bylo popsat a definovat potřebná opatření a aktivity dle předem připravené 

struktury. 

Výstupy práce ve skupinách budou účastníci prezentovat na 3. setkání v rámci plánování 

udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě 

Okruhy problémů: 

Cíl 1: Zlepšení propagace, osvěty a PR 

Cíl 2: Rozvoj příležitostí k pracovnímu uplatnění 

Cíl 3: Zřízení sociálně terapeutických dílen jako sociálních služeb 

Cíl 4: Rozvoj možností samostatného bydlení 

Cíl 5: Řešení systémových problémů 

Cíl 6: Nabídka odlehčovacích služeb, podpora pečujících 

Cíl 7: Rozvoj péče o dětské klienty 

Cíl 1: Zlepšení propagace, osvěty a PR 

Popis: 

 Náhled společnosti, vnímání člověka ne diagnózy. 

 Kredit sociálních služeb a pracovníků. 

 Zákaz reportáží o „vraždících monstrech“. 

 Podpora firem a zaměstnavatelů – nejen místa, ale i zakázky. 

Opatření 1.1: 

Aktivita 1.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 
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Cíl 2: Rozvoj příležitostí k pracovnímu uplatnění 

Popis: 

 Spolupráce s firmami, institucemi – podpora sociálního podnikání formou zakázek, 

objednávek. Informační portál – poptávané práce na kompletace apod. 

 Rozšíření stávajících kapacit. 

 Podpora peer konzultantů – nabídka zaměstnání. 

Opatření 2.1: 

Aktivita 2.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Cíl 3: Zřízení sociálně terapeutických dílen jako sociálních služeb 

Popis: 

Opatření 3.1: 

Aktivita 3.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 
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Cíl 4: Rozvoj kapacit samostatného bydlení 

Popis: 

 Rozvoj nabídky bydlení. 

Opatření 4.1: 

Aktivita 4.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

Cíl 5: Řešení systémových problémů 

Popis: 

 (Ne)spolupráce s lékaři (praktici, psychiatři, psychologové). 

 Chybí dětští psychiatři. 

 Systémové nastavení, transformace – co se bude dít, komunikace s KÚ, provázanost sociální a 

zdravotní péče. 

 Roztříštěnost financování, projekty, žádosti, vyhledávání. Následná administrativa. Zákon o 

sociálním podnikání. 

 Administrativa, byrokracie, komplikované vykazování. Kontroly, inspekce. 

 ÚP, PNP, posudkoví lékaři, dávky hmotné nouze. 

 Zaměstnávání, pracovní místa, spolupráce s ÚP, zmatek. 

 Chybí psychiatr v terénu. Psychiatrická „pohotovost – i terénní“. Vazba na koncepci Kraje. 

Opatření 5.1: 

Aktivita 5.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 



 

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

Cíl 6: Nabídka odlehčovacích služeb, podpora pečujících 

Popis: 

 Odlehčovací služby. Podpora rodičů a pečujících, spolupráce při návratu do života, 

osamostatnění. Terénní služby, pobyty. 

 Služby dle potřeb ne podle cílové skupiny. 

Opatření 6.1: 

Aktivita 6.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

Cíl 7: Rozvoj péče o dětské klienty 

Popis: 

 Péče o dětské psychiatrické klienty, podpora rodičů – sociální služba. 

Opatření 7.1: 

Aktivita 7.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Zapsali: Mgr. Rostislav Honus – facilitátor 

             Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

             Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

  


