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ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:  2. 11. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Slunovrat, p.o., Na Mlýnici 203/5, Ostrava 

 

PROGRAM  

 

1. Aktuální informace ze služeb + prezentace hostů 

Podané ruce – odmítají zájemce o službu, plný stav. 

Adra –vize – navýšení o 100 dobrovolníků, hledají nové prostory (cca 100-200 m², 3+1 školící 

místnost) 

Slezská diakonie PS Elim – výběrové řízení na 1x PSS;   

PS Diakonie ČCE – chybí pracovníci přímé péče 

PS ÚMOb Mariánské Hory – větší počet imobilních klientů a klientů se syndromem demence, kteří 

zůstávají v domácím prostředí, protože je nelze z kapacitních důvodů umístit do pobytové služby.  

PS ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – absolvovali úspěšně inspekci kvality a kontrolu vyrovnávací 

platby. 

DSS Radvanice – stále zvyšující se nárůst osob bez přístřeší a osoby se specifickými potřebami 

LDN Radvanice – nemají kam posunout pacienty po hospitalizaci, kapacita DSS Radvanice nestačí, 

prodlužuje se průměrná doba hospitalizace ze 6 týdnů až na 3 měsíce 

Domov Slunovrat  - pozvánka na třetí ročník pěvecké soutěže „Kosák Přívozák“ – 29.11.2018 od 

14.00 hodin –  viz příloha k zápisu. 
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Domov Čujkovova – od 1. 1. 2019 – snížení kapacity služby DS ve prospěch navýšení kapacity služby 

DZR (z 245 na 214 míst a z 56 na 87 míst). 

Domov Korýtko – aktivita Zdravý duch v aktivním těle – 2x týdně cvičení jógy pro uživatele a 

veřejnost, vždy Po od 15.00 hodin, Pá od 10.00 hodin, lektor hrazen z podpořeného projektu. 

MH Ondrášek – personální změny – nová SP, dne 30. 11. proběhne Den otevřených dveří spojený s 

vánočním jarmarkem (více na stránkách MH Ondrášek). 

Domov Přístav – v evidenci 235 žádostí o přijetí, zvyšující se tlak na přijetí ze strany SP úřadů, LDN, 

PN 

SAS Armády spásy – 13 uživatelů v rámci komunitního bydlení seniorů 

Domovinka – denní a týdenní stacionář Diakonie ČCE – navázání spolupráce s MŠ Kořenského a 

navýšení počtu dobrovolníků.  

Slezská diakonie SILOE Ostrava – registrují zvýšený zájem o pobytovou odlehčovací službu – 

krátkodobé pobyty (termíny jsou plné až do konce roku 2019!) 

Hosté 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením MSK – zástupce SP Trnečková, DiS. – zájem o členství 

v PS SEN – poskytují služby cca 73% seniorů v rámci cílové skupiny, aktuálně je členem PS MTKP, ale 

vnímá užší propojení informací se službami pro seniory. Na příštím setkání PS proběhne hlasování. 

Seniorem s radostí – představení projektu – jóga pro seniory zdarma, aktuálně 2 trenérky jógy, 

kapacita cca 10 míst, nyní 5 účastnic (ulice Škroupova, St 16.00-17.00), v Praze projekt funguje od 

roku 2016, od 09/2018 rozšíření i pro Ostravu. Záměrem je zvýšení kapacity, pokud bude více 

lektorek jógy (nabídky proškolení), aktuálně mají prostory, ale do budoucna uvítají spolupráci, např. s 

pobytovými službami. Podrobněji na www.senioremsradosti.cz nebo www.jogaproseniory.cz; 8. 12. 

2018 se uskuteční Charitativní jógový festival – webové stránky Trojhalí, vstup 500,- Kč (podpora 

jógy pro seniory), další vize – navázání spolupráce s MŠ – mezigenerační setkávání. 

 

2. Hodnocení Plánu činností 2018 

V rámci PS bylo hodnocen Plán činností a aktivit, které jsme si v rámci skupiny nastavili na začátku 

roku 2018. Můžeme konstatovat, že skoro vše jsme stihli zrealizovat. Některé činnosti byly zrušeny  

MMO (monitoring služeb, akce Lidé lidem, hodnocení projektů). Do příštího roku pracovní skupina 

vnímá jako potřebné realizovat Letáček pro praktické lékaře. Bude zakomponováno do Plánu činnosti 

pro rok 2019. 
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3. Různé 

 SeniorPoint. V Ostravě na ulici U tiskárny 1 v Ostravě – Přívoze – 2x týdně (viz příloha), 

informace pro seniory – volný čas, kultura, sociální služby – odkazy, blíže na odkaze 

organizace Společně, o.p.s. , https://www.spolecne.org/pro-seniory/ a na odkaze 

https://www.seniorpointy.cz/ 

 

 Projekt reminiscence 2018. Zapojeno 14 služeb, dne 03. 12. 2018 v Divadle loutek – 

odpolední představení „Stříhali dohola Josefa Kainara“ – pozvánka k účasti bude v případě 

volných míst zaslána i „nezapojeným“ členům PS 

 

 

 Spolu se zápisem bude zaslána i aktuální tabulka členů + náhradníků. Prosím zvlášť ty, co 

nebyli přítomni, aby případně aktualizovali kontakty nejpozději do konce listopadu 2018. 

 

Příští setkání se uskuteční na začátku roku 2019 (konec ledna/začátek února).  Datum, místo a čas 

bude upřesněno během ledna 2019. 

 

V Ostravě 10. 11. 2018                                                            Zapsala: Marta Machová, manažer PS Senioři 

 

K zápisu posíláme: 

Aktualizovaný seznam členů PS 

Pozvánku na akci „Kosák – Přívozák“ 

Info k Senior pointu v Ostravě 

https://www.spolecne.org/pro-seniory/
https://www.seniorpointy.cz/

