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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: 9. 4. 2019 

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 poděkoval všem členům pracovní skupiny, kteří se podíleli na tvorbě projektových fiší. Dále 
uvedl, že plánované jednání manažerského týmu bylo pro nemoc zrušeno. 
 
2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
 
Spirála – informovala o vytvoření nového loga organizace, aplikace Dobromila uspěla na 12. setkání 
Patriotů MSK, Spirála získala příspěvek ve výši 28 tis. Kč. V rámci sociální rehabilitace došlo k upravení 
cílové skupiny, bylo zrušeno negativní vymezení, nově přijímají i klienty se závislostmi nebo jinak 
zdravotně omezené, např. se smyslovým omezením. Dne 15. 5. 2019 proběhne den otevřených dveří 
+ výměnný bazar, pozvánka bude zaslána. 
Kafárna má momentálně dvě volná místa pro uživatele služby, od 1. 5. 2019 bude zahájen letní 
provoz, Kafárna bude otevřena do 18.00 hod. 
 
ÚMOb Poruba – v rámci Dobrovolnictví ve veřejné správě navázali spolupráci s oddělením 
neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava, napletli a odevzdali 153 párů ponožek a 20 chobotniček. 
 
Charita sv. Alexandra – probíhá individuální plánování s uživateli, jsou naplánovány výlety, opékání 
párků, vznikly také nové facebookové stránky organizace. 
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Domov Slunovrat – ve spolupráci s Mlýnkem uspořádali turnaj ve stolním tenise, recertifikace  
pro bazální stimulaci. 
 
Mlýnek – organizace má novou sociální pracovnici, dne 4. 5. 2019 se uskuteční rekondiční pobyt.  
 
Asociace Trigon – letos se uskuteční 27. ročník Evropských dnů handicapu na téma  
Inkluze – je inkluze nastavená vhodně pro všechny děti? V rámci Evropských dnů handicapu 
proběhne opět také Křišťálový kamínek – slavnostní večer, kdy je předáno prestižní ocenění 
výjimečným osobnostem, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také lidem, kteří se 
s handicapem potýkají ve svém životě. Dále se v rámci EDH uskuteční mezinárodní fotbalový turnaj  
a sportovní turnaj v boccia. Termín konání EDH je 7. - 8. 10. 2019.  
 
Mens Sana – letos se uskuteční 6. ročník Crazy festu na zámku v Porubě ve dnech 11. – 13. 9. 2019. 
Vystoupí kapely Cirkus Brothers, Kofe-In, Pomalu. V rámci Crazy festu opět proběhne kulatý stůl 
spojující zdravotní a sociální oblast, kreativní dílny, stánky.  
Služba sociální rehabilitace – projekt Otevřený dialog. Na zaměstnávání osob s duševním 
onemocněním získány 2 evropské granty, v současné době plně obsazeno – 13 osob.  
Centrum trénování paměti – získalo nové prostory od Poruby, stavební úpravy na ulici Bulharská, 
došlo ke zvětšení prostor. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (Ing. Holková) – probrán vznik multidisciplinárních týmů, 1 tým  
na cca 100 tis. obyvatel, v Ostravě se předpokládá vznik 3 multidisciplinárních týmů. Tým přebírá 
odpovědnost za dané území. Spolupráce v rámci týmu při hospitalizaci v PN Opava, zajištění 
spolupráce se zdravotníky, spolupráce s obcí, sociálními pracovníky a veřejnými opatrovníky. 
 

Na závěr jednání byl domluven termín příštího setkání PS ve čtvrtek 23. 5. 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 

             

 

 


