
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

 

PROGRAM 

1, Personální změny v PS Senioři a  KP Ostrava 

2, Prezentace na téma „Reforma péče o duševní zdraví“ – Ing. Lenka Holková, 

regionální konzultant MSK, reforma psychiatrické péče MZ ČR 

3, Různé – informace z MT KP Ostrava, termíny aktivit v rámci PS, sdílení zkušeností 

v sociálních službách v době pandemie 

 

Ad 1, Po krátkém přivítání účastníků – po dlouhé pauze způsobené pandemií 

virového onemocnění (poslední setkání PS Senioři proběhlo v lednu 2020), byl 

představen nový koordinátor plánování sociálních služeb pan Štěpán Vozárik a nová 

kontaktní osoba za MMO pro naši pracovní skupinu a zároveň metodička v oblasti 

sociálních služeb paní Jaroslava Hutníčková. 

Kontakty: 

Mgr. Štěpán Vozárik.:  svozarik@ostrava.cz, mobil 601 103 410 

Bc. Jaroslava Hutničková, DiS.: jhutnickova@ostrava.cz, mobil 737 212 853 

 

Zároveň proběhlo „oficiální“ pracovní rozloučení s Martinou Pavelkovou, která se 

nově stala kontaktní osobou MMO pro PS Občané s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením. Martina Pavelková byla členkou PS Senioři cca 17 let, 

z toho 4 roky za poskytovatele sociální služby a 13 let jako zástupce MMO. Zaslouží 

si proto velké poděkování za mnohaletou a obětavou práci pro seniorské služby v 

Otsravě. Byl ji také předán symbolický dárek od pracovníků a klientů sociálních 

služeb a volnočasových aktivit. 

DATUM: 12.6. 2020 od 9.00 – 11.00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: v budově MMO - č. místnosti 306, Prokešovo náměstí 8 
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Ad 2, Prezentace na téma „Reforma péče o duševní zdraví “.  

S reformou péče o duševní zdraví s důrazem na Moravskoslezský kraj nás 

seznámila paní Ing. Lenka Holková, regionální konzultantka MSK. Prezentace je 

přílohou tohoto zápisu. V rámci diskuse pak zazněl příklad dobré praxe z Domova 

Slunovrat, p.o. – v rámci DZR, které poskytuje služby dospělým osobám s duševním 

onemocněním (zejména se schizofrenií a poruchy nálad) se osvědčuje spolupráce 

s klinickým psychologem při přijímání nových klientů do služby. Tato praxe vychází 

ze specifika cílové skupiny klientů s duševním onemocněním. Není proto nutná 

v rámci „klasických“ DS. 

Velkým problémem se jeví ale například umísťování lidí s duševním onemocněním 

do pobytových služeb. S tím souvisí také prodlužující se doba pobytu těchto osob ve 

zdravotnických zařízeních - např. na psychiatrii v Opavě. Jako návrh dáváme 

k tomuto bodu uspořádat v příštím roce workshop Případové práce za účasti 

zdravotních i sociálních pracovníků. 

 Kontakt: 

Ing. Lenka Holková, regionální konzultantka MSK: lenka.holkova@mzcr.cz  

tel. 725 854 875 

Mgr. Hana Vlhová, metodik pro multidisciplinární spolupráci:hana.vlhova@seznam.cz 

tel. 720 063 586 

 

Ad 3, Předány informace z MT KP Ostrava – především bylo tlumočeno velké 

poděkování od vedoucí oddělení sociálních sužeb Olgy Pelechové -  za nasazení a 

obětavou práci všech pracovníků, služeb a organizací  v době pandemie virového 

onemocnění. 

V nejbližších měsících bude spuštěn nový, přehlednější a modernější web KP 

Ostrava. 

Zkušenosti poskytovatelů po dobu pandemie – paní Hana Kovalská (Podané ruce) 

upozornila na nedostatek ochranných pomůcek pro terén, bylo zajištováno často díky 

dobrovolníkům a svépomocí, především roušky. Paní Judita Kachlová (SaS AS) zase 

sdílela zkušenost o tom, jak karanténa přispěla k motivaci klientů SaS se scházet 

spolu mimo službu. Služba SaS byla poskytována alespoň formou online 

poradenství. 
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Paní Dagmar Hoferková (ADRA) pozvala přítomné na plánovanou konferenci, která 

proběhne 16.9.2020 na MSK na téma „Dobrovolnictví v době pandemie“ Pozvánka 

bude zaslána emailem. Zároveň informovala o vzniku Regionálního 

dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje, které od 1. 5. 2020 poskytuje 

odborné poradenství organizacím, hledající dobrovolníky, domlouvá spolupráci mezi 

jednotlivými organizacemi a dobrovolníky, vede databáze organizací, které 

vyhledávají, nebo nabízí dobrovolnickou pomoc a také organizuje bezplatné školení 

pro dobrovolníky i koordinátory dobrovolníků, dobrovolnické organizace, nebo 

kontaktní osoby přijímacích organizací v kraji.  

Kontakty:  

lucie.krivankova@adra.cz, tel 607 047 332 

www.msk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz 

 

Martina Pavelková pozvala přítomné na Ostravské gerontologické dny, které 

proběhnou 14 až 15.10. tentokrát na téma „Mezigenerační spolupráce“. Vystoupí 

např. Anna Šabatová  (VOP), nebo bude představena koncepce v péči o osoby 

s demencí -  Namaste Care. 

 

Nejbližší termíny PS Senioři 

20.7.2020, 8:30 až 11 hodin – hlavní téma „Závislosti“ PS Senioři pro terénní a 

ambulantní služby, host Jan Horák manažer PS Protidrogová prevence (závislosti 

seniorů) – Domovinka pro seniory - Diakonie ČCE. Pozvánka bude zaslána na 

začátku července 

10.9. 2020, 8:30 až 11 hodin – hlavní téma „ Sociálně vyloučení“ PS Senioři – 

celé skupina, host Jirka Linart manažer PS Občané sociálně vyloučení, Jana 

Plačková, představení projektu Armády Spásy Ordinace pro chudé 

1.10. 2020 – Hlavní téma „ Sociální gerontologie“ Workshop vede Zdeněk 

Kalvach – geriatr, internista – proběhne na MMO, pozvánka a bližší informace 

budou zaslány během léta 

18.11. Workshop v Domově Slunovrat „Slyšíme se? Jak lépe komunikovat a 

porozumět lidem s duševním onemocněním“. Pozvánka bude zaslána na začátku 

října. 
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Spolu se zápisem posílám: 

Prezentaci paní Lenky Holkové 

Aktualizovaný seznam členů + kontakty  

 

 

Zpracovala: Marta Machová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


