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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: 21. a 25. 2. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: CSS Poruba, Průběžná O. Poruba a MMO 

 

PROGRAM  

 

21.2. Centrum sociálních služeb Poruba 

 

1. Informace z Manažerského týmu KP Ostrava 

 

• Katalog soc. služeb a souvisejících aktivit – k distribuci v rámci PS a dále dle 

potřeby u M. Pavelkové na MMO. 

• Revize Manuálu ukazatelů soc. služeb – příjemci dotací budou informováni při 

podpisu smlouvy, dostupné také na stránkách www.ostrava.cz a www.kpostrava.cz a 

členům PS byl tento Manuál již zaslán M. Pavelkovou. 

• Lidé lidem – 20.6. v Komenského sadech. Členové PS byli vyzváni, aby 

popřemýšleli o možném programu/aktivitě pro veřejnost za naši pracovní skupinu. 

• Projektové karty - v rámci skupiny byli potvrzeni realizátoři jednotlivých cílů, opatření 

a aktivit 5. KP. Ti se následně účastnili schůzky 25.2.  
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2. Informace v rámci PS Senioři 

 

• Centrum pro osoby se zdravotním postižením MSK – zástupce p. Trnečková,  

– zájem o členství v PS SEN trvá, hlasování proběhne na květnovém setkání, až 

bude paní Trnečková osobně přítomna. 

• Tři židle – vzdělávání spojené s divadelním představením v oblasti péče o osoby 

s demencí (informace byly rozeslány členům PS elektronicky) proběhne 8.4. 

v dopoledních hodinách v Domově Slunečnice. Přesný čas bude ještě 

účastníkům upřesněn. Pro členy pracovní skupiny je toto vzdělání zdarma.  

• Členové PS byly vyzváni, aby posílali Manažerce PS informace o aktivitách 

v rámci svých služeb, také lze prezentovat na webových stránkách KP Ostava. 

 

 25. 2.  MMO 

Seznámení s projektovými kartami jednotlivých aktivit a způsobem jejich vyplnění. Všichni 

realizátoři odešlou v elektronické podobě vyplněnou kartu +rizika do 14.3. manažerce 

PS. V případě nejasnosti se neváhejte obrátit na Manažera PS, ohledně ekonomických 

záležitostí přímo na koordinátorku KP Ostrava, paní Janu Mullerovou. 

Rekapitulace realizátorů aktivit: 

Cíl 1 

Opatření 1. 1. Aktivita 1.1.1. Navýšení kapacity senioři s demencí….. : Ledax Ostrava, 

o.p.s. Centrum soc. služeb Domus 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.2. Vymezení kapacity pro osoby s kombin. diagnózami…: 

Realizátor v jednání, možná DSS Radvanice, bude upřesněno 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.3. Navýšení kapacity pobyt. služby pro seniory se 

specifickými potřebami….: Armáda Spásy 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.4. Navýšení DS a DZR…: Realizátor v jednání, bude upřesněno 

Opatření 1.2. Aktivita 1.2.1. Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro krátkodobé 

pobyty…:Realizátor některý ze stávajících  DZR a DS, příspěvkové organizace -bude 

upřesněno 

Opatření 1.2. Aktivita 1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb: 

Diakonie ČCE 
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Cíl 2 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.1. Navýšení terénních odlehčovacích služeb: Mobilní hospic 

Ondrášek,o.p.s. 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.2. Navýšení kapacity osobní asistence: Podané ruce – osobní 

asistence, Slunce v dlani o.p.s. - osobní asistence, Centrum pro osoby se zdravotním 

postižením MSK, 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.3. Navýšení kapacity pečovatelské služby: Slezská diakonie 

ELIM Ostrava, Charita Ostrava 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.4. Navýšení kapacity SAS..: Armáda Spásy 

 

Cíl 3 

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.1. Vzdělávání pro pracovníky….: připraví Manažerka PS a 

kontaktní osoba za MMO  

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.2. Edukace pečujících osob pracovníky terénní přímé péče: 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.3. Rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminiscence….: 

připraví Manažerka PS a kontaktní osoba za MMO 

 

Příští setkání se uskuteční 23.5. 2019. Místo a přesný čas bude upřesněn na 

začátku května. 

 

V Ostravě 26.2.2019                                                          Zapsala: Marta Machová, 

manažer PS Senioři 

 

Spolu se zápisem posíláme elektronicky: 

Aktualizovaný seznam členů PS (únor 2019) 

 


