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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:   4. 1. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh, 70030 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

3. Představení sociální služby Poradenství Bez Bariér 

4. Informace ze služeb 

5. Diskuse 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na prvním jednání pracovní skupiny v roce 2018 a 

současně přivítal Mgr. Janu Műllerovou (koordinátorku KP Ostrava). 

 

2. Práce na stanovení rozvojových cílů a opatření 

Manažer vyzval členy PS k aktivitě v oblasti stanovování rozvojových cílů a opatření k 5. KP. 
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Průběh setkání 

Účastníci setkání pracovní skupiny se postupně zamýšleli nad otázkami: 

1. Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

2. Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to bylo? 

Na základě odpovědí účastníků byly zaznamenány prioritní oblasti - problémy k řešení. 

Výsledek byl porovnán s doporučeními analýzy potřeb, chybějící témata byla doplněna do seznamu 

problémů. 

Následně pracovní skupina navržená témata seskupila do souvisejících oblastí, které budou postupně 

diskutovány v rámci navazujících jednání. 

Odpovědi a témata 

Co se za uplynulé roky podařilo? Co je funkční? Z čeho máte radost? 

• Služby pro osoby s autismem, raná péče, aktivity, pobytové aktivity, chráněná bydlení. 

• Transformace pobytových služeb. 

• Nové denní stacionáře, sociální rehabilitace, chráněné dílny. 

• Vzdělávání, volnočasové aktivity. 

• Více bezbariérových spojů v MHD, postupné zlepšování bariérovosti. 

• Podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením. 

• Navýšení kapacity osobní asistence. 

• Vyjadřování organizace vozíčkářů ke stavebním dokumentacím. 

• Zlepšení sociálního poradenství městských obvodů. 

• Navýšení mezd – stabilizace personálu. 

Kdybyste měli tu moc změnit jednu jedinou věc, vyřešit jediný problém, co by to bylo? 

Město bez bariér 

• Dodržování platných předpisů v oblasti bezbariérového užívání staveb. 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

• Fluktuace a počet zaměstnanců x potřeby klientů. 

• Podpora zaměstnanců, financování personálních nákladů. 

• Nedostatek dobrovolníků – osvěta, informovanost. 

Individuální přístup a podpora pečujících 

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

osamostatnění. Chránění zájmu toho, o nějž je pečováno. 

• Sdílení, svépomocné skupiny podpora. 

Odlehčovací služby, zařízení, volný čas 

• 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. 

Zdravotní a rehabilitační služby, spolupráce a koordinace 

• 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. 

 

3. Představení sociální služby Poradenství Bez Bariér 

Mirek Filipčík představil poradnu Bez bariér (viz přiložená prezentace). 

 

4. Informace ze služeb 

5. Diskuse 

 

V Ostravě dne 9. 1. 2018 

 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 
Manažer PS MTKP 


