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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:  28. 6. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Slunečnice, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava 

Poruba         

 

PROGRAM  

 

1. Představení + prezentace hostů 

Představení služeb a pomůcek pro osoby se zrakovým postižením - Mgr. Linda Schalková, sociální 

pracovník/pracovní poradce z organizace Kafira o.p.s. a manažerka PS a dále představení služeb a 

pomůcek pro osoby se sluchovým postižením - Mgr. Aneta Hašková, MBA ředitelka Centra služeb pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. a manažerka PS. 

2. Informace z manažerského setkání 

Martina Pavelková seznámila přítomné s informacemi z manažerského setkání, které proběhlo 22.6. 

Nejdůležitější informace: 

 od 9. do 30. 7. 2018 bude probíhat připomínkové řízení k nastaveným cílům a opatření 5. KP. 

Bližší informace na www.kpostrava.cz  . Připomínkovat lze i písemně na kontaktních místech 

(všech 23 městských obvodů Ostravy). Manažerský tým se pak sejde k shrnutí připomínek 6. 

8. 2018. 

 Monitoring (návštěvy služeb v rámci KP), tak jak jsme byli zvyklí, již nebude probíhat. Je 

samozřejmě možné se nadále setkávat, navštěvovat a sdílet dobrou praxi, nicméně SMO již 

nevyžaduje žádné zpětné vazby v podobě zprávy. To co bude potřeba, můžeme řešit v rámci 

své pracovní skupiny. 

 

http://www.kpostrava.cz/
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 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. Nicméně se očekává, že na začátku září by již mohl být k dispozici v tištěné 

i v elektronické podobě. 

3. Různé 

 Paní Anna Pinterová ze Svazu důchodců ČR MO Poruba informovala o dalším ročníků 

vědomostní soutěže pro seniory, které proběhne 19. 9.2018. Letos na téma 100 let výročí 

vzniku České republiky. Bližší informace budou ještě zaslány. 

 Paní M. Močidlanová z Domova Slunečnice pozvala přítomné k soutěži v Petangu, která 

proběhne 11.7. Pozvánky budou zaslány, pouze upozornila na omezený počet volných míst, 

proto v případě zájmu neváhejte a přihlaste se hned, jak pozvánka dorazí 

 Prosba pro všechny členy (i náhradníky) – pakliže vás napadne nějaké zajímavé téma, popř. 

koho pozvat na společné setkání, dejte určitě vědět na email Martě Machové. 

 Spolu se zápisem bude zaslána i tabulka se členy, prosíme všechny o její aktualizaci, 

nejpozději do 15.7.  

 Děkujeme tě, kteří již doručili podepsaný Souhlas. Kteří tak ještě neučinili, prosím o dodání 

na Rolnickou 55, Ostrava Nová Ves, nejpozději do konce července!  

 

Příští setkání se uskuteční na podzim roku 2018.  Datum, místo a čas bude upřesněno během září. 

 

V Ostravě 29. 6. 2018                                                               Zapsala: Marta Machová, manažer PS Senioři 

 

K zápisu posíláme: 

Seznam členů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 


