
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

DATUM: 23. 6. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum trénování paměti – Mens Sana, z. ú. 

   Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

1. Senioři s duševním onemocněním - Mgr. Tomáš Zmija 

2. Informace z MT KP 

3. Vyhodnocení karet aktivit za rok 2019 

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Senioři s duševním onemocněním – Mgr. Tomáš Zmija 

Mgr. Tomáš Zmija poradce pro oběti trestných činů a mediátor a Mgr. Radek 

Makový koordinátor týmu pro oběti v Ostravě představili pracovní skupině 

svou činnost. Uvedli, že přibývá především seniorů, kteří se stali oběťmi 

trestných činů a současně trpí duševní poruchou. Předali na sebe kontakty  

a také informační materiály. Dále byla předložena nabídka na prezentaci,  

která by členům pracovní skupiny umožnila vhled do práv oběti trestných činů. 

Bylo domluveno, že prezentace bude představena v pracovní skupině  

na podzim 2020. 

Mgr. Hana Vlhová – působí jako metodik multidisciplinarity při Ministerstvu 

zdravotnictví ČR. Představila rovněž svou činnost, která se zaměřuje  

na propojení zdravotnické a sociální sféry a spolupráci všech 

zainteresovaných organizací.  



 

2. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali informace z jednání manažerského týmu, 

informovali o projektu Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb 

na úrovni obcí, o časovém harmonogramu projektu a jeho následných 

výstupech. 

 

3. Vyhodnocení karet aktivit za rok 2019 

Byly předány informace k vyhodnoceným kartám aktivit za rok 2019, rovněž 

byly popsány nejčastější chyby při vyhodnocování jednotlivých karet. Manažer 

poté poděkoval všem přítomným, kteří se na plnění a vyhodnocení 

jednotlivých karet aktivit podíleli. 

 

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Mens Sana – bude pořádat 7. ročník Crazy festu, v rámci kterého proběhne 

dne 2. 9. 2020 workshop na téma Zaměstnávání lidí s duševním 

onemocněním, 3. 9. 2020 se bude konat výstava uměleckých prací osob 

s duševním onemocněním. V rámci Crazy festu také vystoupí řada umělců 

např. Tomáš Kočko, Aňa Geislerová, skupina Jelen a další. 

Centrum trénování paměti – má čerstvě akreditovaný kurz  MPSV -  Trénování 

paměti.  

Mens Sana (Ing. Břusková) – poskytla informace o fungování denního 

stacionáře při FN Ostrava. V současné době je již opět otevřen v době  

od 9.00 do 12.00 hod. K návštěvě je nutné doporučení psychiatra. 

Spirála Ostrava – došlo k uzavření kavárny Kafárna U Oblouku a přestěhování 

sociálně terapeutických dílen do nových prostor na ulici Čujkovova 30 

v Ostravě-Zábřehu. 

Ministerstvo zdravotnictví (Ing. Holková) – v rámci projektu Podpora duše lze 

pořídit odbornou literaturu pro neziskové organizace i pro sociální pracovníky 

obce. 

Spolek U dobré naděje – od května 2020 opět pořádají akce, např. sportovní 

dny, cvičení, nebo pobyt v Koutech nad Desnou. 

Pavučina – postupně obnovují provoz, realizují školení peer lektorů. 



 

ÚMOb Poruba – nově zavádějí elektronický systém dotací. V rámci Senior 

expresu bylo od září 2019 vydáno pro seniory 1200 průkazu, nově se přidají 

městské obvody Krásné Pole, Třebovice a Martinov. Zvažuje se také snížení 

věkové hranice pro využití Senior expresu na 74 let. 

Linka důvěry – v rámci Covid -19 opatření zaznamenali nárůst hovorů na lince 

o cca 20%. 

Jinak o.p.s – již fungují v normálním režimu, v současné době mají volné  

1 místo v Hlučíně a v Ostravě-Porubě pro podporu samostatného bydlení. 

  

 

 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


