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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:   25. 1. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Duhový dům Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Přivítání hostů a prezentace organizace Jinak o.p.s. 

3. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

4. Diskuse 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny pro stanovení cílů a opatření 

5. Komunitního plánu. 

 

2. Přivítání hostů, prezentace organizace Jinak o.p.s. a volba člena pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal také hosty pracovní skupiny, kterými jsou paní Mgr. Kateřina 

Krčmářová z organizace Jinak o.p.s., paní Pavlína Dohnalová (zástupkyně ABC o.p.s. nominovaná na 

člena pracovní skupiny místo paní Borovské) a pan Richard Gazda za organizaci Žebřík o.p.s. 

Manažer pracovní skupiny požádal paní Krčmářovou o krátkou prezentaci organizace Jinak o.p.s. 

Manažer pracovní skupiny informoval o požadavku ze strany vedení organizace ABC o.p.s. na změnu 

člena pracovní skupiny, kdy místo paní Borovské nominují paní Pavlínu Dohnalovou. 

Manažer pracovní skupiny nechal hlasovat o členství paní Dohnalové: 

Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Paní Pavlína Dohnalová se stává členkou pracovní skupiny MTKP za organizaci ABC o.p.s. 
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3. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

Účastníci diskutovali ve skupinách dle problémových okruhů, které nadefinovali v rámci 1. setkání. 

Cílem bylo popsat a definovat potřebná opatření a aktivity dle předem připravené struktury. 

Výstupy práce ve skupinách budou účastníci prezentovat na 3. setkání v rámci plánování udržitelné 

sítě sociálních služeb v Ostravě. 

Okruhy problémů: 

Cíl 1: Zlepšování v oblasti dodržování předpisů bezbariérového užívání staveb 

Cíl 2: Podpora a stabilizace zaměstnanců a podpora dobrovolnických programů 

Cíl 3: Zlepšování individuálního přístupu, pracovního uplatnění a podpory pečujících 

Cíl 4: Odlehčovací služby, zařízení, volný čas 

Cíl 5: Zvýšení kapacity zdravotních a rehabilitačních služeb, podpora spolupráce a koordinace 

 

Cíl 1: Zlepšování v oblasti dodržování předpisů bezbariérového užívání staveb 

Popis: 

• Dodržování platných předpisů v oblasti bezbariérového užívání staveb. 

Opatření 1.1: 

Aktivita 1.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Cíl 2: Podpora a stabilizace zaměstnanců a podpora dobrovolnických programů 

Popis: 

• Fluktuace a počet zaměstnanců x potřeby klientů. 

• Podpora zaměstnanců, financování personálních nákladů. 

• Nedostatek dobrovolníků – osvěta, informovanost. 

Opatření 2.1: 

Aktivita 2.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 
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Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Cíl 3: Zlepšování individuálního přístupu, pracovního uplatnění a podpory pečujících 

Popis: 

• Podpora osamostatnění – bydlení, práce, volný čas, vztahy (zejména klienti vyrůstající 

v rodinách). 

• Zaměstnávání zdravotně postižených (zejména mentálně postižených). 

• Více individuálně nastavené podpory klientů pro plnohodnotné zapojení do života. 

• Individuální podpora rodin a pečujících – odlehčení, stres, čas na sebe, zvládání 

osamostatnění. Chránění zájmu toho, o nějž je pečováno. 

• Sdílení, svépomocné skupiny podpora. 

Opatření 3.1: 

Aktivita 3.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Cíl 4: Odlehčovací služby, zařízení, volný čas 

Popis: 

• Odlehčovací služby, krátkodobé odlehčení pečujícím. 

• Kapacita osobní asistence. 

• Prostory pro poskytování služeb. 

• Zařízení, služby pro osoby s atypickým chováním (agrese, mentální postižení, duševní 

porucha, jiná postižení, závislosti). 

• Vytvoření heren a hřišť pro děti s postižením respektující jejich specifika. Spolupráce 

organizací při řešení volného času pro klienty. 
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Opatření 4.1: 

Aktivita 4.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

Cíl 5: Zvýšení kapacity zdravotních a rehabilitačních služeb, podpora spolupráce a koordinace 

Popis: 

• Zdravotní personál v sociálních službách, propojení se zdravotnictvím, spolupráce mezi 

službami, koordinace, propojení se školstvím. Financování zdravotních úkonů v sociálních 

službách. 

• Zdravotní a rehabilitační služby – kapacita pro děti, zcela chybějící služby pro dospělé. 

• Financování, PNP, ÚP, fungování systému. 

Opatření 5.1: 

Aktivita 5.1.1: 

Kroky v rámci aktivity: 

Zodpovídá, realizátoři, spolupracující: 

Termín realizace: 

Náklady a zdroje: 

Výstup, měřítko úspěchu: 

Rizika: 

 

 

V Ostravě dne 30. 1. 2018 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Manažer PS MTKP 


