
 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

 

DATUM: 26.11.2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, Martinovská 3247/164, 

723 00 Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Představení projektu To jsme my (https://www.to-jsme-my.cz/nas-tym/ Rostislav 

Honus a spol. 

2. Prezentace Dobrovolnického centra ADRA – Helena Mrázková 

3. Představení nového poskytovatele sociálních služeb - Centrum sociálních služeb 

Jih – Lucie Blahutová 

4. Volba nových členů PS (AlzheimerCentrum Ostrava + Centrum sociálních služeb 

Jih) 

5. Informace z MT KP Ostrava 

6. Různé  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ad 1. Prezentace projektu „To jsme my“ – Rostislav Honus a Eva Blažková, tým 

tvoří mladí dospělí se ZP, schází se každou St, nabídka služeb: recenze a 

videorecenze na invalidní vozíky, Facebook (poradenství), IT vnuk na telefonu, 

caviaterapie (morčata), udělat webové stránky, kam s vozíkem – tipy na výlety, 

dovolenou, více + kontakty v prezentaci. 

 

Ad 2. Prezentace DC ADRA – Helena Mrázková, v současné době realizují několik 

projektů, přijímající organizace – aktuálně 13 domovů a 3 ostravské nemocnice, nově 

– dobrovolníci do rodin (vícerčata) + pro osoby se ZP (pro klienty Anuliky) + 

spolupráce s AS Komunitním centrem (služba SAS); dobrovolníci v domácnostech – 

aktuálně převis poptávky (musí srovnávat potřebnost), projekt MOST – 

https://www.to-jsme-my.cz/nas-tym/


 

mezigenerační (studenti SŠ, žáci ZŠ) – smysluplná aktivita, 1x14 dní program pro 

konkrétní domov (např. deskové hry, vycházka, hra na kytaru, …) – smlouva je 

uzavírána vždy na 1 školní rok (možnost pokračovat, někteří se rozhodnou pro 

individuální formu dobrovolnictví). Cca 10% aktuálních dobrovolníků jsou senioři, vize 

– regionální dobrovolnické centrum – metodické vedení pro MSK. 

 

Ad 3. Lucie Blahutová – ředitelka PO Úřadu městského obvodu OVA-Jih, 

nástupnická organizace pro poskytování PS a OS v městském obvodě OVA-Jih, a to 

od 1.1.2020; v plánu je rozšíření pobytové OS (zatím bez časového plánu). 

 

Ad 4. Proběhlo hlasování 2 nových členů PS. Z přítomných 37 je členů byli 

jednomyslně přijati: Alzheimercentrum OVA + Centrum SS OVA-Jih. 

 

Ad 5. Informace z MT KP Ostrava   

- PS má zájem o prezentaci k pilotnímu projektu Sociálního bydlení v Ostravě 

pana Marka Mikulce (proběhne v příštím kalendářním roce).    

- Vyhodnocení ankety Lidé lidem je přílohou tohoto zápisu. 

- Vánoční setkání proběhne 3.12. od 15 hodin v Parníku (viz pozvánka) 

- Všichni členové PS musí znovu podepsat souhlasy se zpracováním osobních 

údajů (Evropský projekt byl ukončen, nyní se podepisuje pro potřeby MMO). 

Ti, co v úterý nebyli přítomni, nebo nestihli podepsat, budou mít možnost na 

dalším setkání PS       

 

Ad 6. Různé 

- SMART technologie – Martina Pavelková představila projekt OU 

Přírodovědecké fakulty:  cílem je vzdělávání seniorů – a) kurz pro seniory 

lektory – pravidelně bude zajišťovat OU – možnost přihlášení elektronicky na 

setip.osu.cz 

- , uživatelské jméno: lektor, heslo: lektor – nyní do 31.12.2019, kurz začne 

17.1.2020; b) kurz pro seniory – budou na základě poptávky realizovat 

jednotlivé městské obvody a kluby pro seniory, přičemž mají možnost – získat 

od OU – proškolené lektory, stáhnout si zdarma výuková skripta pro výuku, 

zapůjčit si mobilní učebnu (techniku pro výuku – notebooky a tablety), 

podrobněji – viz prezentace přílohou zápisu. 

- OU FSS – výzkum – bude realizovat Výzkum a vývoj informačních systémů 

pro neformální pečující o osoby po CMP – bližší informace – www.cmp-

http://www.cmp-radce.cz/


 

radce.cz a Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D., tel.č. +420 776 173 485, 

iva.ticha@osu.cz; 

- Změny ve službách – Novým vedoucím DSS při MNO – Petr Svěch, 

rozloučení zástupce kontaktní osoby AS SaS (Martina Kuhnová od 1.1. 

přechází pouze do přímé péče) 

- Realizace 5.KP, Cíl 3, Opatření 3.1. Aktivita 3.1.2. školení pro pečující 

osoby – 19.11.2019 – realizoval Mobilní hospic Ondrášek – účast: 10 osob, 

organizace Domov Korýtko, PS Tikvah a Město Vratimov, téma: Možnosti 

poskytování péče v domácím prostředí. Zpětná vazba: spokojenost – zejména 

praktické ukázky fyzioterapeuta při manipulaci s ležícím seniorem. 

 

- Projekt Reminiscence – pracovní workshop zapojených organizací proběhne 

10.12.2019 v odpoledních hodinách v Domově Slunečnice Ostrava, p.o. 

Pozvánky byly účastníkům již zaslány během listopadu. 

 

Zpracovala: Marta Machová  
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