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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:   15. 2. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Duhový dům Ostrava, Klostermannova 1586/25, 

    709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Změny ve členství v pracovní skupině 

3. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

4. Informace ze služeb 

5. Diskuse 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na prvním jednání pracovní skupiny. Současně přivítal 

Mgr. Janu Műllerovou (koordinátorku KP Ostrava) a Mgr. Rostislava Honuse – facilitátora pracovních 

skupin v rámci stanovování cílů a opatření KP. 

 

2. Změny ve členství v pracovní skupině 

Manažer pracovní skupiny informoval členy pracovní skupiny o ukončení spolupráce pana Milana 

Svojanovského s Centrem pro rodinu a sociální péči a tím také v zastupování této organizace v PS 

MTKP. Pan Svojanovský však zůstává členem PS MTKP jako pečující. 

Centrum pro rodinu a sociální péči navrhlo jako svého zástupce paní Ing. Martinu Kurdzielovou.  

 

Manažer pracovní skupiny nechal hlasovat o jejím přijetí mezi členy pracovní skupiny: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Paní Ing. Martina Kurdzielová se stává členkou pracovní skupiny. 
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3. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

V průběhu jednání pracovní skupiny pracovala pracovní skupina na stanovení rozvojových cílů a 

opatření pro 5. KP. Jednotlivé skupiny, které na předchozím jednání PS zpracovávaly jednotlivé 

opatření a kroky k dosahování těchto opatření prezentovaly své závěry. 

Následně byly opatření a aktivity zpracovány do přehledné tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. 

Manažer PS žádá členy, aby si prošli všechny cíle, opatření a aktivity, které byly zapracovány a 

v případě potřeby úprav či doplnění, tyto informace zaslali manažerovi PS ve formě: Cíl č. X, Opatření 

č. X.X, Aktivita č. X.X.X a komentář. 

Připomínky je možné zasílat manažerovi PS do 9. 3. 2018, aby mohly být připomínky dále diskutovány 

a zapracovány. 

Dále manažer PS informoval členy pracovní skupiny ohledně následujících bodů: 

 Zajištění bytového fondu – průřezové téma napříč pracovními skupinami, proto bude řešeno 

jako nadskupinové téma. 

 Bezbariérová doprava – pro vyčíslení potřeby navýšení finanční a kapacitní je potřeba doplnit 

následující body od dotčených organizací (ty, kteří vlastní automobil – vícemístný a jsou 

ochotni jej využívat pro přepravu obecně): 

o Počet a stáří automobilů, jejich průměrný roční nájezd km a bezbariérové úpravy. 

o Náklady na roční servis, pojištění atd. automobilu. 

o Počet osob zajišťujících provoz aktuálně, spolu s vyčíslením nákladů na personál a 

další náklady (mimo výše uvedené náklady na automobil) 

o Zhodnocení stavu automobilu a předpokládaná doba obnovy – kdy bude nutné 

pořídit nový automobil. 

o Počet přepravovaných osob v průměru za den + odmítnuté přepravy z kapacitních či 

bezbariérových důvodů. 

 

4. Informace ze služeb 

Manažer pracovní skupiny informoval členy pracovní skupiny o aktivitách MIKASA z.s. 

k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. 23. 3. 2018 se uskuteční konference k problematice 

poruch autistického spektra v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity a 24. 3. 2018 se 

uskuteční informační kampaň v OC Forum Nová Karolina. Více informací včetně přihlášky získají 

zájemci na webu www.mikasa-detem.cz. 

 

5. Diskuse 

V Ostravě dne 26. 2. 2018 

 

 

 

Mgr. Rostislav Honus      PhDr. Michal Panáček, PhD. 
Facilitátor PS       Manažer PS MTKP 

http://www.mikasa-detem.cz/

