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Zápis z jednání pracovní skupiny Senio ři 
 

datum   17. 10. 2017 
místo konání: Domov Slunovrat, p. o., Na Mlýnici 20 3/5, Ostrava  
přítomni:  viz prezenční listina (25 členů) 
 
 
1. Aktualizace členské základny – seznam členů PS Senio ři (říjen 2017) 

• Členové PS Senio ři odsouhlasili následující aktuální zm ěny v členské základn ě PS 
a) Petra Velká – zástupce člena PS za pečovatelskou službu Ostrava-Vítkovice 
b) Jitka Rýznarová – člen PS za Diakonii ČCE – středisko v Ostravě – domovinku pro seniory 
c) Radana Matějíčková – člen PS za Městskou nemocnici Ostrava – LDN Radvanice 
d) Ivana Mehledová – zástupce člena PS za Domov pro seniory Lada 
e) Martina Dluhošová – člen PS za příspěvkovou organizaci Domov Magnolie 
f) Libuše Rulíková – člen PS za obecně prospěšnou společnost Slezská Humanita   
 
2. Vyhodnocení roku 2016 – 4. KP 
Viz přiložená prezentace jednání PS Senioři 
 
3. Volba manažera PS Senio ři 
Členové PS zvolili dle jednacího řádu volební komisi ve složení: Jana Plačková (Armáda spásy), 
Radmila Hrouzková (ŽO, PS Tikvah), Jana Kielarová (PS MOaP). 
Dosavadní manažer PS navrhl volit veřejným hlasováním – tento návrh byl přijat: 20 pro – 1 proti 
– 4 se zdrželi.  
Na pozici byl jediný kandidát – Bc. Marta Machová – následně byla zvolena poměrem hlasů: 21 
pro – 0 proti – 4 se zdrželi. Pro následující období je novým manažerem PS Senioři paní Bc. 
Marta Machová.  
 
4. Zpětná vazba k akci Lidé lidem 2017 

• konat akci v měsících květen nebo září (méně horko) 
• konat akci v době, kdy v OV probíhá nějaká jiná významná akce (Colours, Tretra apod.) 
• většina členů PS by zachovala místo v centru OV 
• objevily se i návrhy konat akci v Porubě na Hlavní tř. nebo v prostorách nákupního centra 

Fóra Nová Karolina.  
 
5. 5. Komunitní plán 
Proběhly ohniskové skupiny – všem účastníkům a realizátorům děkujeme! Výstupy se připravují 
pro web KP. V období 01-04/2018 bude probíhat práce ve skupinách – definování opatření a cílů 
na základě zjištěných potřeb (výstupů). Je v plánu schválení 5. KP stávajícím zastupitelstvem 
v měsíci 6/2018. Plán bude obsahovat udržení stávající sítě + nové rozvojové a transformační 
cíle.  
 
6. 6. ročník projektu reminiscence 
Dne 30. 11. 2017 od 15.00 hodin v OC Karolina (1. patro Karolinka) proběhne slavnostní setkání 
v rámci 6. ročníku projektu Reminiscence, letos téma „Prostři pro tři“. Celkem je zapojeno 11 
služeb z PS SEN, akce se koná pod záštitou náměstka primátora Mgr. Michala Mariánka, výstava 
potrvá do 15. 12. 2017. 
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7. Vánoční setkání KP 2017 
Vánoční setkání proběhne dne 14. 12. 2017 v Klubu Parník.  
 
 
8. Dotační řízení SMO 2018 
Podávání žádostí  
Forma:  

- elektronicky přes aplikaci PorteX a EvAgend  
- v listinné podobě, příp. datovou zprávou, vč. příloh 
- v případě datové zprávy musí být všechny dokumenty ve formátu PDF a elektronicky 

podepsány 
Termín:  23. 10. – 3. 11. 2017  
 
 
9. Výčet informací od členů PS  

• SILOE Ostrava (Slezská Diakonie) bude od 1. 1. 2018 snižovat kapacitu odlehčovací 
služby z 12 na 5 míst, ale současně bude navyšovat kapacitu pobytové služby DZR z 12 
na 26 míst. Upozornění na zvýšený tlak o přijetí na odlehčovací službu u dalších 
poskytovatelů!  

• PS ELIM (Slezská Diakonie) – od 1. 11. 2017 dojde k přestěhování sídla služby na ulici 
Štramberskou v Ostravě-Vítkovicích. Kapacita PS plně obsazena. 

 
 

Přílohy:  
- prezentace jednání PS Senioři ze dne 17. 10. 2017 

 
 
 
Ostrava, 26. 10. 2017 
 
 
Zapsal a schválil: Vojtěch Curylo, manažer PS Senioři   


