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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: 7. 3. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: ÚMOb Poruba, Gen. Sochora 6013/2, Ostrava-Poruba 

 

Průběh setkání 

Na úvod byl z jednání, z důvodu nemoci, omluven manažer pracovní skupiny Mgr. Antonín Liška a byl 

stanoven termín příštího setkání pracovní skupiny na úterý 17. 4. 2018 na MMO. 

Dále pak účastníci prezentovali výstupy práce ve skupinách z 2. setkání plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě. Dále byly v diskuzi upřesňovány cíle a návrhy jednotlivých opatření. 

Facilitátor, kontaktní zaměstnanci MMO a manažer pracovní skupiny připraví konkrétní návrh cílů a 

opatření, které pracovní skupina schválí nebo doplní. 

Okruhy problémů – realizátoři – prosíme zaslat podrobné specifikace včetně nákladů a úvazků do 

12. 3. 2018 

Cíl 1: Zlepšení propagace, osvěty a PR 

1.1 Destigmatizace 

 Crazy Fest – MensSana 

 Evropské dny handicapu – Trigon (transformace, národní úroveň) 

 Lidé lidem – MMO + PS 

Cíl 2: Rozvoj příležitostí k pracovnímu uplatnění 

 Začlenění pozice peer konzultanta – oslovit MSK, lze podpořit v rámci sítě, jednání - PS 

 Webová a mobilní aplikace – propojování NNO, sociálních podniků a firem – vazby i na jiné PS 

– Spirála. 
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 Navýšení úvazků v rámci stávajících chráněných dílen – Naproti, Spirála, MensSana, Charita 

sv. Alexandra, Krabičky. 

 Rozvoj spolupráce s ÚP. 

 Rozšířit stávající kapacity pro pracovní uplatnění 

o Rozšíření nabídky pracovních pozic. Osvěta zacílená na konkrétní zaměstnavatele 

(včetně úřadů a městských firem), propojení s aktivitami MSK (zdroje) – PS, MMO 

Cíl 3: Zřízení sociálně terapeutických dílen jako sociálních služeb 

Zřízení sociálně terapeutických dílen – Trigon, Spirála 

Cíl 4: Rozvoj možností samostatného bydlení 

 Navýšení kapacity podporovaného bydlení 

 Navýšení kapacity chráněného bydlení 

 Navýšení kapacity krizových lůžek (reakce na akutní a dočasné potřeby) 

 Navýšení kapacity terénních programů v návaznosti na podporu bydlení 

PS vnímá tuto oblast jako zásadní problém v návaznosti na reformu psychiatrické péče. Potřebná 

bude podrobná analýza potřebnosti v návaznosti na činnost reformních týmů ve zdravotnických 

zařízeních. 

Téma bude podrobněji diskutovat na příštím jednání (cílem je určit kapacitu a typ služeb): 

 Informace o poptávce, pořadnících. 

 Informace o rámcových odhadech potřeb ze strany FNO. 

MensSana, Charita, Trigon, MMO, PS, FNO, členové PS. 

Cíl 5: Řešení systémových problémů 

 Odborná konference – kulaté stoly - MensSana + ostatní poskytovatelé + PS 

 Spolupráce s FNO  

o prezentace poskytovatelů na odborných seminářích, 

o kulaté stoly, 

o průběžná spolupráce v rámci PS, 

o informační linka – kontaktní místo, koordinátor, case manager, 

o konzultace ze strany FNO s cílem řešit pouze akutní případy. 

Cíl 6: Nabídka odlehčovacích služeb, podpora pečujících 

 Viz chráněné bydlení a stávající služby. 

 Podpora terénní práce sociálních pracovníků – práce s rodinami, s klienty. 

 Chybí odlehčovací služby pro akutní situace (onemocnění pečujícího). 

 Doporučení využít stávající kapacity odlehčovacích služeb, kapacity v PO MMO. Doprovodné 

opatření – edukace personálu, snižování bariér. 
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Cíl 7: Rozvoj péče o dětské klienty 

 Spolupráce PS a OSPOD s aktivitami na úrovni kraje. Řeší se. Ideálně účast zástupce PS na 

jednání týmu (dohodnuta účast na dalším jednání týmu). 

 Rozšíření některé ze stávajících služeb (aktivity, skupinová terapie, podpora) – zmapování a 

analýza potřeb. Potenciálně KCO, MensSana. 

 

Zapsali: Mgr. Rostislav Honus – facilitátor 

 Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

                

 

 

 

 

 

 


