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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:  26/9/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Čtyřlístek, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – 

  Muglinov 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Představení aktuální situace v rámci transformace Čtyřlístku 

3. Představení nových Sociálně terapeutických dílen Jinak 

4. Změna člena PS v rámci služby Raná péče Salome 

5. Případová práce 

6. Plnění karet aktivit 

7. Informace ze služeb 

8. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

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

 

 

2. Představení aktuální situace v rámci transformace Čtyřlístku 

Paní Šárka Znělíková představila aktuální situaci v rámci transformace Čtyřlístku, představila 

fotografie nových objektů a informovala o stavu a plánu přesunu klientů. 

 

3. Představení nových Sociálně terapeutických dílen Jinak 

Paní Petra Skácelová představila Sociálně terapeutické dílny Jinak, které vznikají v návaznosti na 

transformaci Čtyřlístku a budou v provozu od 1. 1. 2020. V příloze je uvedena prezentace STD Jinak. 

V rámci STD budou moci zdokonalovat své dovednosti také klienti s vyšší mírou podpory od 18 let. 

STD se budou nacházet v Nové Vsi. 

V tuto chvíli Jinak hledá pracovníky na pozice sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. 
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4. Změna člena PS v rámci služby Raná péče Salome 

V rámci sociální služby Rané péče Salome došlo k výměně vedoucí služby, kterou se stala paní Mgr. 

Martina Venglářová. 

Manažer pracovní skupiny navrhuje přijetí paní Venglářové mezi členy pracovní skupiny: 

Pro 15 Proti 0 Zdrželo se  0 

 

Paní Venglářová se stává členem pracovní skupiny. 

 

 

5. Případová práce 

Jolana Goluchová představila případ klienta s výraznými zdravotními potížemi a nutnými zdravotními 

úkony v rámci osobní asistence. Stejně tak poukázala na vyčerpanost rodiny a okolního systému a 

požádala členy pracovní skupiny o diskusi nad možnostmi jak klientovi pomoci. 

V rámci diskuse byla opět otevřena otázka nutnosti obecně podpory osob s těžkým postižením 

včetně zdravotních potíží, např. odlehčení rodinám klientů s vysokou mírou podpory v oblasti 

zdravotní, nutnost zajištění zdravotní péče v odlehčovací službě, případě v osobní asistenci, nutnost 

legislativních změn v umožnění po proškolení a za jasně stanovených podmínek realizovat úkony 

péče v oblasti zdravotní, které realizují rodiče, také pracovníkům v přímé péči. 

V rámci diskuse padla také možnost zabezpečit krizová lůžka/odlehčovací lůžka v současných, tomu 

přizpůsobených organizacích/službách. 

 

 

6. Plnění karet aktivit 

Manažer PS prošel s přítomnými členy PS karty aktivit a jejich plnění naplánované na rok 2019. 

Informace o stavu jsou uvedeny v samostatné příloze. 

 

 

7. Informace ze služeb 

Duhový dům – paní Šimíková informovala o snížení okamžité kapacity v denním stacionáři na 30 

klientů, současně o navýšení kapacity v STD. 

Anulika – realizuje ve spolupráci s Adrou podporu klientů a rodičů dětí s těžkým postižením 

v domácnostech. Dále Anulika otevřela komunitní centrum na podporu osob vážně nemocných, 

zdravotně postižených a jejich pečujícím rodinám.  

Podané ruce se budou stěhovat do nových prostor na ul. Českobratrskou. 

V rámci SPC došlo k aktualizaci kontaktních údajů odloučených pracovišť. 

Raná péče Salome hledá poradkyni rané péče. 

Kateřina Krčmářová informovala o možnosti vzniku neformální platformy v rámci podpory řešení 

sexuality u klientů – první setkání cca listopad 2019 – skupina pro práci se sexualitou 

(www.nebudnanule.cz). 

 

 

http://www.nebudnanule.cz/
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Akce: 

10. 10. 2019 Duhový dům – den otevřených dveří 

18. 10. 2019 MIKASA – Benefiční divadelní představení Klece autismus nevyřeší 

21. 10. 2019 Všechny barvy duhy 2019 – Čtyřlístek 

8. 11. 2019 MIKASA – Konference Klece autismus nevyřeší 

Jinak – STD – nabídka práce 

 

Další jednání PS MTKP proběhne 31. 10. 2019 od 15 do 17 hodin. 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Manažer PS MTKP 


