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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:   4/4/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Denní stacionář Čmeláček, Mjr. Nováka 1455/34,

    700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Prezentace aktivit a činností organizace Čmeláček 

3. Informace ze služeb 

4. Případová práce 

5. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

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

Manažer PS také poděkoval vedení denního stacionáře Čmeláček a organizaci za umožnění 

uspořádání jednání PS v prostorách DS Čmeláčku a náhled do prostor. 

 

2. Představení Denního stacionáře Čmeláček 

Zástupci Čmeláčka, paní ředitelka Hájková a paní Jitka Hanáková představili denní stacionář, jeho 

kapacitu, cílovou skupinu a aktivity, včetně provedení po prostorách stacionáře. 

 

3. Informace ze služeb 

Kontaktní osoba upozornila členy na konání Lidé lidem, které se uskuteční 20. června 2019 

v Komenského sadech. 

Paní Lenhartová informovala členy pracovní skupiny o konferenci ZŠ Těšínská na téma Volba 

povolání, která se uskuteční 29. 4. 2019 od 9 do 14 hodin. Paní Lenhartová rozpošle pozvánku členům 

PS. 

Paní Bélová (Slezská Diakonie) informovala o přípravě dalšího běhu akreditovaného vzdělávání na 

téma Facilitace svépomocných skupin, které se uskuteční 22. a 23. května 2019 v Českém Těšíně. 
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Pan Honus představil projekt Anuliky – To jsme my, na který získali grant Nadačního fondu Avast a 

zaměřuje se na podporu osob se závažným postižením. Aktivitami projektu jsou např. Linka důvěry, 

Podnikání, Spolupráce, jde také o Komunitní centrum pro osoby s handicapem. www.to-jsme-my.cz 

 

Pan Panáček informoval o novém webu a diskusním fóru organizace Mikasa – www.mikasazs.cz. 

Pan Masnica informoval o bowlingovém turnaji pro osoby s mentálním postižením, které bude 

pořádat SPMP. Také informoval o aktivitě plavání a myšlence uspořádat plavecké závody. 

 

4. Případová práce 

Manažer pracovní skupiny představil případ klienta, jeho prostup systémem služeb a aktuální stav. 

Pracovní skupina dále diskutovala nad možnostmi podpory klienta a volbami jeho dalšího směrování. 

 

5. Diskuse 

Pracovní skupina stanovila další termíny jednání následovně: 

16. května 2019 v Praposu na u. Pavlovova. 

6. června 2019 v SPMP. 
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