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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:  30. 1. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Slunovrat, p.o., Na Mlýnici 203/5, Ostrava 

 

Reminiscence 2019 – Putování …  

Hlavním tématem 8. ročníku Reminiscence v roce 2019 bude – téma Putování … 

Podtémata: 

✓ Putování za krásami české vlasti – města, příroda, oblasti, …, mapy, pohlednice, …  

✓ Putování po památkách – hrady, zámky …, pexesa, fotografie, knížky, …  

✓ Putování za „prací“  -  cizí kraje, zvyky, obyčeje, …, ale i řemesla a typická povolání, … 

✓ Putování ve smyslu poutě -  (duchovní rozměr) + životní cesta (osobní rozměr), vzpomínky na 

zemřelé, … 

✓ Putování dopravními prostředky – např. co mám/měl jsem nejraději – vzpomínky na 

dopravní prostředky  

a způsoby cestování – vlaky, auta, letadla, lodě …, co jsem rád řídil, kam jsem jezdil, s kým, …, 

návštěva muzea nebo videoprojekce  

Organizace: 

Propagační panel projektu Reminiscence bude od 12/2018 – 01/2020 putovat mezi jednotlivými 

poskytovateli sociálních služeb a zapojených organizací do projektu. V každé organizaci pobude cca 1 

měsíc.  

Zapojené organizace se budou vzájemně navštěvovat, připravovat cvičení pro reminiscenci a 

vzájemná setkávání  

na vybrané podtéma. 

Společné setkání všech organizací v závěru projektu bude věnováno výměně zkušeností, ohodnocení 

přínosů  
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a nových poznatků.  Projekt se uskuteční pod záštitou resortního náměstka a odbornou garancí PhDr. 

Hany Janečkové, zakladatelky Reminiscenční péče v ČR.  

 

Náměty  a zadání pro inspirující putování: 

✓ organizace, která předává panel následující organizaci, pro ni také připraví cvičení 

mozkového joggingu  

a reminiscenční setkání na domluvené téma i formu a domluví se na způsobu přepravy 

panelu 

✓ je vhodné, aby se společné setkání uskutečnilo v organizaci, která má aktuálně putovní panel 

u sebe – ale může tomu být dle vzájemné domluvy i jinak, např. společné setkání či výlet 

obou organizací na dohodnutém místě 

✓ v organizaci, kde bude aktuálně panel je dobré pořídit fotografie umístěného panelu i 

probíhající akce 

✓ cvičení, která organizace připraví jako pracovní materiál pro uživatele odešlou e-mailem na 

adresu mpavelkova@ostrava.cz průběžně po dobu realizace projektu 

✓ další dobrovolné aktivity - zapojení osob blízkých a dobrovolníků, setkávání organizací dle 

oboustranné domluvy, využití tématu v individuální reminiscenční činnosti každé organizace 

v průběhu celého roku 

 

Časový scénář: 

Poř.č. Organizace  Termín  Poznámka  

1. Domov Slunovrat, p.o.  01/2019   

2. Domov Sluníčko, p.o. 02/2019  

3. CSS Domus – Ledax  03/2019  

4. Domovinka Diakonie ČCE 04/2019  

5. SILOE Ostrava  05/2019  

6. DSS Radvanice  06/2019  

7. Domov Magnolie, p.o. 07/2019  

8. Domov pro seniory Kamenec, p.o. 08/2019  

9. Armáda spásy – SAS  09/2019  

10. Domov Korýtko, p.o. 10/2019  

11. Charitní dům sv. Václava  11/2019  

12. Domov Slunečnice Ostrava, p.o. 12/2019   

13.  Domov Čujkovova, p.o. 01/2020 Připraví  cvičení a program pro  
Domov Slunovrat, p.o.  na 02/2020 

 

 

Výstup:  

✓ pracovní sešit  + společné setkání u Kulatého stolu  

✓ obsah pracovního sešitu = cvičení pro mozkový jogging + fotografie z akcí  + sdílení zkušeností (co 

nám to přineslo, dalo nové) 

 

Harmonogram organizace projektu: 

✓ 01/2019 – 1. schůzka a losování pořadí zapojených organizací v Domově Slunovrat, p.o. 

✓ 03/2019 – sdělení podtématu a formy reminiscenčního cvičení/setkání  (e-mailem 

mpavelkova@ostrava.cz)  
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✓ 09/2019 – 2. schůzka – instrukce ke společnému setkání a výstupu (pracovní sešit – formát, 

stanovení termínu  

                    pro zaslání příspěvků – např. cca do 31.12.2018, volba formy a místa pro jeho „křest“) 

✓ 12/2019 -  3. schůzka - společné setkání – Kulatý stůl – výměna zkušeností  (občerstvení, 

program) 

✓ 02/2020 – zpracování a  tisk pracovního sešitu  

✓ 03/2020 -  křest pracovního sešitu   

 

Přihlášené organizace pro rok 2019 + jména kontaktních osob za organizace:  

1. Domov Čujkovova – Dagmar Dorotíková  

2. Domov pro seniory Kamenec – Blanka Janošková  

3. Domov Korýtko – Karolína Švajdová  

4. Domov Magnolie – Martina Műllerová  

5. Domov Slunečnice – Martina Rojková  

6. Domov Sluníčko – Monika Neuwirthová  

7. Domov Slunovrat – Magdaléna Králová  

8. Armáda spásy – SAS – Judita Kachlová  

9. CSS Domus – Ledax – Monika Dvořáková  

10. DSS Radvanice – Erika Pišťáčková  

11. Domovinka ČCE – Monika Macháňová  

12. Charitní dům sv. Václava – Marcela Ficková  

13. Slezská diakonie – SILOE Ostrava – Zuzana Vontorová  

 
 
Úkoly  pro organizátory projektu:  
✓ záštita resortního náměstka a paní doktorky Hany Janečkové 
✓ dárky a program (děti ZUŠ nebo Čtyřlístek Rytmy, …) 
✓ zpracování podkladů pro tisk pracovního sešitu  
✓ objednávka tisku 
✓ objednávka pozvánky na společné setkání (kulatý stůl) 
✓ jednání s Ostravským muzeem pro rok 2020 nebo KMO – hudební salónek nebo Fórum Nová 

Karolina nebo nádraží ČD nebo ZOO Ostrava – další putování panelu …  
 
Minulé ročníky a vzpomínky:  
Reminiscenční krabice a knihy života (2012,2013,2014), Nezapomenutelná dovolená (2015), 
Nezapomenutelná knížka aneb čtěme seniorům (2016), Prostři pro tři … (2017), Hudba mého srdce 
(2018) 
 
 
Kontakty na organizátory projektu:  
Mgr. Martina Pavelková – metodik v oblasti sociálních služeb MMO-OSVZ, +420 599 443 823, 

+420 737 212 854; mpavelkova@ostrava.cz  

Bc. Marta Machová – manažer PS Senioři a odborný poradce, +420 604 539 757; 

marta35@seznam.cz.  

 

V Ostravě 5. 2. 2019                                    Zapsala: Martina Pavelková, kontaktní osoba SMO PS Senioři 
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