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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:   21/2/2019, 15 – 17 hodin 

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

    Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Přijetí nových členů PS 

3. Prezentace připravovaných aktivit organizace Oříšek 

4. Karty aktivit 5. KP pro rok 2019 a dále 

5. Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2018 

6. Informace ze služeb 

7. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny a poděkoval všem za účast.  

Členové, kteří nevyplnili souhlas se zpracováním osobních údajů, byli vyzváni k vyplnění souhlasu. 

Dále manažer pracovní skupiny apelovat na dodržování stanovených termínů pro dodání podkladů 

požadovaných po členech pracovní skupiny. Tyto podklady slouží pro další účely směrem k MMO a je 

nutné je odevzdávat v termínech. 

 

2. Přijetí nových členů PS 

Na jednání pracovní skupiny se dostavil pan Rostislav Honus, zástupce organizace Anulika, která se 

představila jako host již na předchozím jednání. Pan Honus vyjádřil přání stát se členem pracovní 

skupiny a představil svou pozici v Anulice a její zaměření. 

Manažer pracovní skupiny nechal hlasovat o členství pana Honuse v pracovní skupině: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Pan Rostislav Honus se stává členem pracovní skupiny za organizaci Anulika. 
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Za organizaci Jinak se jednání pracovní skupiny zúčastnila paní Petra Melichaříková, kterou 

představila zástupkyně Jinak Kateřina Krčmářování. Paní Melichaříková má zájem stát se oficiální 

zástupkyní paní Krčmářové s ohledem na případnou zastupitelnost. 

Manažer pracovní skupiny nechal hlasovat o vzniku členství paní Melichaříkové, jako oficiální 

zástupkyni paní Krčmářové v pracovní skupině: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Pan Petra Melichaříková se stává zástupkyní paní Krčmářové za organizaci Jinak. 

 

3. Prezentace připravovaných aktivit organizace Oříšek 

Paní Věra Lenhartová informovala o zajímavých aktivitách organizace Oříšek a rozdala letáčky 

k akcím. 

 

4. Karty aktivit 5. KP pro rok 2019 a dále 

Manažer pracovní skupiny informoval o zpracovaných kartách aktivit, o jejich potřebě doplnění a 

dalších specificích, které je třeba dopracovat. Karty aktivit budou zaslány spolu se zápisem členům 

pracovní skupiny. 

 

5. Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2018 

Manažer pracovní skupiny představil zaslané podklady členy pracovní skupiny s ohledem na 

vyhodnocení plánu práce za rok 2018. 

Manažer tyto informace zapracuje do komplexního hodnocení v rámci pracovní skupiny a opatření 4. 

KP a zašle členům pracovní skupiny na korekci. 

 

6. Informace ze služeb 

Členové PS informovali o aktualitách a aktivitách v rámci svých organizací. 

 

7. Termín dalšího jednání PS MTKP 

Další termín jednání PS MTKP byl stanovena na 4. 4. 2019, místo bude upřesněno. 

 

 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Manažer PS MTKP 


