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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:  6/6/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  SPMP Ostrava, Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00  
    Ostrava-Poruba 

 
PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 
2. Informace ze služeb 
3. Případová práce 
4. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny a poděkoval všem za účast.  
 
2. Informace ze služeb 
Jana Robenková informovala o přesunutí dětského rehabilitačního stacionáře na ul. Rýparovu 51, 
Ostrava, z důvodu rekonstrukce současných prostor. 

SPMP zrealizoval krajský turnaj v bowlingu nad kterým převzal záštitu pan starosta Martin Bednář 
z Ostravy Jihu. Akce se zúčastnilo 19 týmů a byl pro účastníky zcela zdarma. 

Čtyřlístek – paní Šárka Změlíková informovala o vývoji projektu Transformace Čtyřlístku, o 
připravovaných kolaudacích a 2. etapě, ve které jsou ve výstavbě další domy. Paní Změlíková 
informovala také o přípravě 60 klientů, kteří by se měli stěhovat do nových domků v září 2019. Paní 
Změlíková také informovala o zahradní slavnosti (viz příloha). 

ABC zrealizoval terapeutický pobyt pro 70 osob, dále pracují s rodinami a sourozenci (práce se 
skupinou). V rámci dětského dne měli účast 40 osob, akce se povedla. V rámci ABC je dopolední 
program na objednávku, odpolední aktivity nárazové – kreativní kroužek, náctiletí, kroužky pro 
předškolní děti. 

SPC – v rámci výročí školy Kpt. Vajdy byla realizovaná konference za účasti odborníků z ČR a Polska. 
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Diskuse nad možnostmi podpory pro chlapce s PAS z Bruntálu v rámci zajištění 5 týdnů v období 
prázdnin. 

Romana Bélová informovala o připravované konferenci k personální práci s mezinárodní účastí. Více 
zájemci naleznou zde:  http://www.slezskadiakonie.cz/prace-v-sd/konference. 

 
 
3. Případová práce 
V rámci případové práce byl prezentován případ v rámci podpory samostatného bydlení. 
 
 
4. Diskuse 
Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 26. září 2019 od 15 hodin ve Čtyřlístku. 
 
 
 
PhDr. Michal Panáček, PhD. 
Manažer PS MTKP 

http://www.slezskadiakonie.cz/prace-v-sd/konference

