
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

DATUM: 28.1.2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov pro seniory Kamenec, p.o., Bohumínská 1056/71, 

Ostrava – Slezská Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Uvítání + krátké představení metodiků z oddělení sociální práce MMO 

2. Prezentace p. Marka Mikulce „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ 

3. Prezentace služeb DSS Radvanice (p. Petr Svěch) a Oddělení zdravotně 

sociálních služeb MNO (vedoucí oddělení p. Lucie Přibylová) + následná 

diskuze, případová práce 

4. Informace z MT KP Ostrava 

5. Zhodnocení/informace k nastaveným cílům a opatření 5. KP realizovaných 

v roce 2019/plán pro rok 2020 

6. Různé  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad 1, Po krátkém přivítání účastníků, byli představeni z oddělení Sociální práce a 

metodiky MMO-OSVZ – metodici v oblasti sociální ochrany: pan Lukáš Drlík a Erik 

Hurtuk. Pan Drlík představil rámcově náplň činnosti sociální práce oddělení SPAM 

MMO (koncepční, metodická, kontrolní činnost) a náplň činnosti sociální práce 

sociálních pracovníků z úřadů městských obvodů ve vztahu k občanovi v nepříznivé 

sociální situaci (poradenská činnost a sociální šetření v široké škále situací – osoby 

se ZP, rodiny s dětmi, senioři, dávky hmotné nouze, zadlužení, …). Dále informoval  

o možnosti obracet se v případě problémů v komunikaci s příslušným sociální 

pracovníkem městské části. Pak mohou metodici působit také jako mediátoři. 

Kontakty: 

Lukáš Drlík, DiS.:  ldrlik@ostrava.cz ,  tel. 599 443 868, 603 556 534 

Mgr. Erik Hurtuk: ehurtuk@ostrava.cz, tel. 599 443 845, 720 735 223 

 

Ad 2, Prezentace  „Sociální bydlení ve městě Ostrava“, aktuální situaci ve městě 

a spolupráci s jednotlivými městskými obvody představil metodik v oblasti sociálního 

bydlení pan Marek Mikulec. Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

 Kontakt: 

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.: mmikulec@ostrava.cz, 599 443 861, 601 142 117 

 

Ad 3,  MNO a DSS – paní Lucie Přibylová, vedoucí oddělení zdravotně - sociálních 

služeb MNO představila v krátkosti činnost sociálních pracovníků v městské 

nemocnici. Bc. Lucie Přibylová, kontakty: lucie.pribylova@mnof.cz; 596 194 515, 

596 193 517; podrobněji – viz https://www.mnof.cz/socialni-sluzby - celkem 7 SP, 

z toho 4 pro oddělení MNO (na 1 SP cca 200 lůžek!) a 3 SP v rámci LDN Radvanice 

(na 1 SP – cca 124 lůžek); paní Přibylová upozornila na nutnost spolupráce se SP 

úřadů městských obvodů i poskytovatelů SS, nemocnice si své klienty (na rozdíl od 

sociálních služeb) nevybírá, umístění na základě indikace lékaře, všechny cílové 

skupiny, nejvíce hospitalizováni senioři; aktuální trend – hospitalizace cizinců – 

Slováci, Poláci + potřeba řešení jejich sociální situace, přičemž PNP  

do cizího státu se nevyplácí; doba hospitalizace v LDN – nyní 45 dnů, cca 6 týdnů 
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- Mgr. Petr Svěch – vedoucí Domu sociálních služeb při MNO, kontakty: 

petr.svech@mnof.cz nebo dss@mnof.cz, 595 222 670 (672), podrobněji – viz 

https://www.mnof.cz/dum-socialnich-sluzeb; Celkem 3 zdravotně sociální 

pracovnice, kapacita – 66 míst, aktuálně cca 24 osob s nízkými příjmy nebo bez 

příjmu, PNP – 1. a 2. stupeň,  z 95% příjem z LDN Radvanice, průměrná doba 

pobytu uživatele nyní cca 120 dnů, cca 2 až 3 měsíce; potíže – dlouhodobí klienti 

– doba pobytu více než 1 rok;  

Pan Svěch dále upozornil na akutní potřebu spolupráce s poskytovateli SS 

v problematice přijímání uživatelů do DS a DZR na území města Ostravy. 

Především se jedná o nízkopříjmové uživatele a uživatele s alkoholem 

v anamnéze. Jako vedoucí DSS má nyní v plánu navštívit osobně poskytovatele 

pobytových služeb a vést s nimi rozhovor. Toto téma bude také dále probíráno i 

při společných setkávání PS Senioři. 

 

AD 4, Informace z MT KP Ostrava –  

-od 17.2. dochází ke změně koordinátora komunitního plánování  - za odcházející 

Mgr. Janu Mullerovou, nově povede KP Ostrava Mgr. Štěpán Vozárik. 

-byly předány informace ohledně nového loga KP (platné od 1.2.). Manuál a nové 

logo již bylo všem členům KP odesláno 

 

AD 5, Projektové karty – k tomuto tématu proběhne schůzka 3.2. od 10:30 

s pozvanými členy, v budově MMO, v zasedací místnosti č. 504 (přístavba – 

vchod z křižovatky ulic Sokolská třída x Českobratrská). 

 

AD 6, Různé - Mgr. Magda Legerská Králová – vedoucí útvaru sociální a přímé 

péče Domov pro seniory Slunovrat– kontakty: kralova@domovslunovrat.cz; T 596 

133 530, M 733 764 212, pozvala přítomné k účasti na workshopu k problematice 

duševního onemocnění a nových přístupů terapie dne 02.04.2020 od 8.00 – 

12.00 hodin v Domově Slunovrat, p.o. – kapacita 40 míst, vedení workshopu 

(mimo jiné) – MUDr. Kušnír, zaměstnanci Ze Zahrady 2000 – PhDr. Lenka 

Turková, MUDr. Ondrej Žiak. 

) – viz http://www.zahrada2000.cz/, pozvánka bude odeslána členům PS SEN na 

začátku února 2020. Workshop je určen nejen sociálním pracovníkům, veřejným 

opatrovníkům, ale také zdravotním sestrám. Tento workshop je organizován v 

rámci 5.KP, 3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních 

službách. 
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- výsledky dotazníkového šetření – podzim 2019, bylo odevzdáno 33 dotazníků, 

krátké shrnutí výstupů: s vedením PS jsou členové vesměs spokojeni, kladně hodnotí 

zapojení odborníků do programu jednání, doporučení – organizačně svolávat 

tematicky zaměřené schůzky, (dále viz příloha zápisu). 

- rozloučení – Veronika Žurková (sociální pracovník SILOE Ostrava, domov se 

zvláštním režimem) odchází na MD, nový zástupce za kontaktní osobu SILOE 

Ostrava je paní Jana Němcová. 

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

Po ukončení PS, proběhla ještě krátká porada SS zaměřených na pobytové       

odlehčovací služby a vybraných zástupců příspěvkových organizací (Slunečnice, 

Sluníčko, Korýtko, zástupce Kamence se omluvil). Setkání proběhlo za účelem 

kontroly plnění nastaveného rozvojového cíle PS  5. KP, Cíl č.1, Aktivita 1.2.1 Zajistit 

a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých pobytů a 

Aktivita 1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb   

Ze schůzky vyplynulo: 

Krátkodobé pobyty – není problém ze strany poskytovatelů odlehčovací služby 

uspokojit; zcela vyhovět nemohou těm zájemcům, kteří potřebují delší dobu pobytu 

souvisle, např. 3 a více měsíců; v pravidlech mají zpravidla 6 měsíců za kalendářní 

rok; další překážkou jsou materiální podmínky pro přijímání mobilních osob 

s demencí (mimo SILOE Ostrava a Ostrava Jih), záměry na rozšíření kapacity má 

Diakonie ČCE – uvažují nyní  o registrace OS na víkendy, CSS Poruba – chtěli by 

vyčlenit kapacitu pro OS, ale zatím není podpora z vedení úřadu městského obvodu; 

pokud nemůže poskytovatel OS vyhovět – doporučuje nyní – přijetí do DSS při MNO, 

Sanatorium Jih, hospitalizaci v LDN, …; poskytovatelé pobytových služeb (plán) – 

Domov Slunečnice Ostrava, p.o. (4 místa), Domov Sluníčko, p.o. (2 místa), Domov 

Korýtko, p.o. (2 místa), Domov pro seniory Kamenec, p.o. (2 místa) – předloženo 

jako úkol z pozice zřizovatele statutárním zástupcům vytvořit podmínky pro přijímání 

uživatelů na krátkodobé pobyty – zatím realizuje, pokud je zájem jen Domov 

Slunečnice Ostrava, p.o., z diskuse vyplynula potřeba ujasnit podmínky – vymezení 

kapacity (2x 1 lůžkový pokoj, 1x2 lůžkový pokoj,), nastavení si pravidel pro příjem 

uživatele + posunutí do Domova atd., dofinancování ztráty při neobsazení 

vyhrazeného místa, bude  řešeno z pozice vedoucí odboru SVZ MMO.    

 

Nejbližší termíny PS Senioři 

3.2. MMO, od 10:30 -12:00 (cca) – Projektové karty vyhodnocení/plán na 

další rok 



 

 

17.3. 8:30 - 11:00 v Diakonii ČCE, Domovinka – PS tematicky zaměřená pro 

terénní a ambulantní služby (plánovaný host – Jan Horák, manažer PS 

Protidrogové prevence - zneužívání drog, léků u seniorů, dále proběhne diskuze 

k problematice úkonů terénních služeb např. úklid, praní prádla atd.). Pozvánka 

bude zaslána na začátku března. 

2.4. Workshop v Domově Slunovrat „Slyšíme se? Jak lépe komunikovat a 

porozumět lidem s duševním onemocněním“. Pozvánka bude zaslána na začátku 

února. 

14.4. 8:30 - 11:00 –Centrum sociálních služeb Poruba, p. o.,  PS celá skupina – 

plánovaný host - Lenka Holková, koordinátorka transformace psychiatrické péče 

v MSK  

 

Spolu se zápisem posílám: 

Prezentace Sociální bydlení 

Prezentace DSS 

Výsledky dotazníkového šetření PS Senioři 

Seznam členů + kontakty (prosím o kontrolu, popř. doplnění) 

 

 

Zpracovala: Marta Machová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


