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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:  31/10/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Duhový dům, Klostermannova 1586/25, 709 00  
  Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky 

 
PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 
2. Aktualizace kontaktních údajů 
3. Informace z manažerského týmu, dotace a novinky 
4. Informace ze služeb – plány pro rok 2020 
5. Případová práce 
6. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny a poděkoval všem za účast.  
 
 
2. Aktualizace kontaktních údajů 
Manažer pracovní skupiny požádal členy pracovní skupiny o aktualizaci kontaktních údajů. 
 
3. Informace z manažerského týmu, dotace a novinky 
Manažer pracovní skupiny informoval členy PS o informacích z manažerského týmu v těchto 
oblastech (viz prezentace): 

- Karty aktivit a jejich změny, vyplňování 
- Informace o dotačním řízení 
- Informace o povinnosti hradit náklady nad 1 000,- Kč účtované do dotací SMO bezhotovostně 
- Informace o Komunikační strategii města pro prezentaci sociálních služeb 
- Aktualizace webu KP Ostrava 
- Setkání členů PS 3. 12. 2019 
- Potravinová pomoc 
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- Aktualizace jednacího řádu 

 

4. Informace ze služeb – plány pro rok 2020 
Duhový dům 

- změna v personálu, ukončení interní spolupráce se speciálními pedagogy 
- monitoring potřeb osob s vysokou mírou podpory 
- snížení okamžité kapacity denního stacionáře 
- změna cílové skupiny – od 18 let 

Salome 
- rozšíření ambulantní služby 
- úvaha pro rok 2020 navýšení kapacity 

NOE 
- navýšení kapacity od ledna 2020 

ARCHA 
- spolupráce s komunitou, přijímání nových klientů na uvolněná místa – zvažování umístění 

ženy 
CPZP 

- pro rok 2020 zvažován nákup nového automobilu 
- cca 35 žadatelů o službu 
- úvaha navyšování kapacity 

Žebřík 
- stacionář zůstane ve Svinově 
- od 1. 1. 2020 kompletní změna personálu 

Jinak 
- od 1. 1. 2020 STD 

Podané ruce 
- převis poptávky po nabídce služeb 
- úvaha navyšování kapacity 

Čtyřlístek 
- stěhování klientů do nových domů 

Prapos 
- personální změny 
- nárůst klientů centra denních služeb 
- hledání jiných prostor pro CDS na Jihu 

Prádelna Prapos 
- nový provoz v Havířově od ledna 2020 

SPR 
- rekonstrukce budovy – hledání náhradních prostor 

Poradenství bez bariér 
- problematika financování personálu 
- spolupráce s Anulika 
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CPR 
- změna názvu – Sociálně aktivizační služba Brána 
- osobní asistence má 51 zájemců 
- úvaha navýšení úvazků o 3,0 

DRS 
- přebírání stavby po rekonstrukci 
- zlepšování podmínek pro práci 

Oříšek 
- tématické akce v Ostravě pro rok 2020 
- plánován vícedenní pobyt na Čartáku pro klienty 
- 4 letní tábory pro rok 2020 

MIKASA 
- Pokračování hledání prostor pro přesun DS 
- Poskytování supervizí, případových konferencí ve službách 
- Udržení aktivity Průvodcovství rodin s dětmi s autismem 
- Rozvíjení kapacit podpůrných terapeutických rodičovských skupin 

 
 
 
5. Případová práce 
Nikola Šimíková seznámila členy PS s problematickou situací paní v domácnosti s problém 
zajistit péči o sebe sama z důvodu hospitalizace pečující osoby. 
V rámci diskuse došla skupina k závěru ověření schopností a dovedností klientky k zařazení 
do určitého typu služeb a to v rámci jedné společné návštěvy. Možné způsoby podpory – 
podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služba. 
 
 
6. Diskuse 
Pan Zvolánek oslavuje významné životní jubileum. Jako jeden z prvních členů komunitního plánování 
stál u jeho zrodu a zvýraznění podpory sociálních služeb v Ostravě. 
Celá pracovní skupina děkuje panu Zvolánkovi za jeho práci ve prospěch potřebných. 
 
 
Další jednání PS MTKP proběhne 21. 11. 2019 od 15 do 17 hodin. 
 
PhDr. Michal Panáček, PhD. 
Manažer PS MTKP 


