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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:  16/5/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Centrum denních služeb START Pavlovova 1625/65 
    700 30 Ostrava - Zábřeh 

 
PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 
2. Informace ze služeb 
3. Informace z manažerského týmu a k akci Lidé lidem 
4. Případová práce 
5. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny a poděkoval všem za účast.  
 
2. Informace ze služeb 
Paní Čadecká ze SPR Ostrava informovala o spolupráci s dalšími organizacemi v rámci Handicapiády. 
Dále také informovala o konání zahradní slavnosti, která se uskuteční 20. 6. 2019. 
Paní Lenhartová informovala o táborech 0říšku, které se přes léto uskuteční 4 turnusy. Dále také 
Oříšek realizuje aktivitu Vítání léta 21. 6. 2019, která je zaměřena na budoucí volbu povolání. 
Paní Šimíková informovala o inspekci na STD a změně sociální pracovnice. 
Paní Szurmanová se ptala členů pracovní skupiny, kde by bylo možné zajistit odlehčení pro svého 
syna ve chvíli, kdy mu službu nebude moci poskytnout CPR s ohledem na věk – jde o odlehčovací 
službu v terénu. 
Jolana Goluchová informovala o vyšším zacílení  osobní asistence Oasa CPR na klientelu z Ostravy – 
navýšení kapacity v Ostravě. 
Paní Krčmářová informovala o vzniku a rozvoji terapeutických dílen od ledna 2020. 
Pan Panáček informoval členy o možnostech podpory pro pečující o děti a dospělé s PAS, o krachu 
jednání o prostorách pro denní stacionář a o konferenci a benefičním divadle, které se uskuteční 
v rámci 10. let Mikasy. 
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Paní Mariánková informovala členy pracovní skupiny o projektu Denního centra podpořeného nadací 
Avast se zaměřením na děti s PAS. Ve zkratce půjde o kroužky, volnočasové aktivity, hlídání dětí 
(krátkodobé) a komunitní aktivity pro rodiče. 
 
 
3. Informace z manažerského týmu a k akci Lidé lidem 
Manažer pracovní skupiny informoval členy PS o akci Lidé Lidem, která se uskuteční v Komenského 
sadech 20. 6. 2019 od 9 do 17 hodin (viz přiložená prezentace). 
Členové PS zašlou manažerovi do 5. 6. 2019 návrhy aktivit na stánku a také potenciální otázky v rámci 
projektového dne. 
Ú:  Zaslat manažerovi PS návrhy aktivit na stánku pro zpestření programu 
 Zaslat manažerovi PS návrhy otázek na specifika cílové skupiny PS pro děti ZŠ a SŠ v rámci 
 projektového dne 
Z: Členové PS 
T: 5. 6. 2019 
 
Dále manažer PS informoval členy PS, že rozešle excelovskou tabulku pro zápis prezentace na stánku 
v rámci akce Lidé lidem a členové PS se do 6. 6. 2019 přihlásí na dané časy. 
Ú:  Zvolit preferovaný čas prezentace na stánku a zaslat manažerovi PS 
Z: Členové PS 
T: 6. 6. 2019 
 
 
4. Případová práce 
Případová práce nebyla prezentována z důvodu nutnosti odchodu člena PS. 
Další případové práce (kazuistiky) si připraví paní Krčmářová, Goluchová a Trnečková. 
 
5. Diskuse 
Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 6. 6. 2019. 
 
 
 
PhDr. Michal Panáček, PhD. 
Manažer PS MTKP 


