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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:  24. 4. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Sluníčko, Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 

 

PROGRAM  

 

1. Představení portálu Zkušení.cz 

Pracovní skupině byl představen panem Ing. Milanem Lindovským, PhD, MBA  webový portál 

Zkušení.cz. Jedná se o webovou aplikaci určenou aktivním seniorům, kteří by chtěli nabídnout své 

služby a práci a zároveň pro ty, kteří hledají pomoc například s prací v domácnosti a na zahradě. Bližší 

informace na www.zkuseni.cz, nebo na telefonním čísle 603 452 755. 

2. Prezentace sociálního pracovníka z FNO 

Prezentace a následná diskuze s paní Marií Karáskovou DiS., vedoucí úseku zdravotně sociálních 

pracovnic FNO.   

3. Různé  

• Proběhla diskuze nad možností rozdělení naši pracovní skupiny na menší, dle druhu 

poskytovaných služeb (terénní, ambulantní, pobytové…). Většinový názor pracovní skupiny je 

takový, aby se nadále pokračovalo ve společných setkáváních, s tím, že když bude potřeba, 

svolá Manažer PS schůzku pouze pro určitou skupinu, které se daný problém bude týkat. 

Také padl návrh (abychom se lépe poznali a uměli přiřadit obličej k dané službě☺), aby od 

podzimu 2018 se postupně představovaly jednotlivé služby celé pracovní skupině. 

 

 

 

http://www.zkuseni.cz/
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• Všem účastníkům byla představena Vize 2022 pro 5KP: 

„ Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Občané žijí v Ostravě s pocitem bezpečí 

a vědomím, že jim v případě potřeby bude poskytnuta adekvátní pomoc. Občané mají k dispozici 

adresné a kvalitní sociální služby.“ 

• Byla předána informace k aktualizaci Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 

2018. V současné době není dostupný v tištěné podobě z důvodu velkého množství oprav 

uvedených údajů.  

• Akce Lidé lidem 2018 – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit se v letošním roce 

nebude konat z organizačních důvodů – zvažuje se frekvence setkávání, místo…. 

• možnost pro pracovníky v NNO, kteří se mohou setkat při výkonu svého povolání s obětmi 

trestného činu, zúčastnit se semináře s tématem práce s oběťmi TČ v termínu 15. – 16. 5. 

2018 (bližší informace zmija.pms@gmail.com). Spolu se zápisem je zaslána všem členům PS 

elektronická pozvánka. 

• Paní Anna Pinterová ze Svazu důchodců ČR MO Poruba pozvala přítomné do Městské 

knihovny na vernisáž 15. 5. 2018 od 16 hodin. Bližší informace budou ještě zaslány. 

• V rámci přípravy 5KP byla vyhotovena analýza organizační struktury procesu KP navazující na 

obdobnou analýzu provedenou při přípravě 4KP. Analýza měla za cíl zjistit od členů 

pracovních skupin spokojenost s termíny a prostory jednání, vedením skupin, hodnocením 

projektů ve skupinách v době dotačního řízení apod. Výstupy z provedeného dotazníkového 

šetření budou po zapracování připomínek na webových stránkách KPO. 

 

Příští setkání se uskuteční 28. 6. 2018 od 9 do 11 hodin. Místo bude upřesněno v pozvánce na 

začátku června 2018. Své služby nám představí paní Mgr. Aneta Hašková, MBA, ředitelka Centra 

služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. a Mgr. Linda Schalková, sociální pracovník z organizace 

Kafira o.p.s., pomáhající těžce zrakově postiženým. 

 

V Ostravě 25. 4. 2018                                                              Zapsala: Marta Machová, manažer PS Senioři 


