
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

DATUM: 3.2. 2020 od 10:30 do 12:00 (cca) 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, v zasedací místnosti č. 504 (přístavba – vchod z 

křižovatky ulic Sokolská třída x Českobratrská). 

 

PROGRAM 

Vyhodnocení a nastavování projektových karet 2019/2020 v rámci 5.KP s vybranými 

organizacemi. 

 

Rekapitulace realizátorů aktivit:  

Cíl 1  

Opatření 1. 1. Aktivita 1.1.1. Navýšení kapacity senioři s demencí….. : Ledax Ostrava 

o.p.s. navýšení o 25 lůžek 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.2. Vymezení kapacity pro osoby s kombin. diagnózami…: 

Realizátor v jednání - DSS Radvanice, nutná informativní schůzka, protože zde došlo 

k personální výměně vedoucího pracovníka 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.3. Navýšení kapacity pobyt. služby pro seniory se 

specifickými potřebami….: Armáda Spásy, J. Plačková - nově záměr vytvoření chráněného 

bydlení,  cca 12 míst / 2 budovy , nebude tedy 40 míst, ale jen 24, konzultace ještě s paní 

Strijovou Marcelou – téma navýšení kapacit SS komunitního typu pro seniory se specifickými 

potřebami ze strany AS 

Opatření 1.1. Aktivita 1.1.4. Navýšení DS a DZR…: Realizátor částečně Alzheimer 

centrum, Slezská Ostrava, v jednání výstavba nového DS, bude upřesněno  

Opatření 1.2. Aktivita 1.2.1. Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro krátkodobé 

pobyty…:bude projednáno z pozice vedoucí odboru SVZ MMO s řediteli vybraných PO 

(Kamenec, Korýtko, Slunečnice, Sluníčko) 

Opatření 1.2. Aktivita 1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb: 

Diakonie ČCE – nový záměr: vytvořit 9 míst pro víkendovou odlehčovací službu (pátek 



 

 

odpoledne až pondělí ráno), ve vilce na ulici Syllabova 20 upřednostnili vytvoření zařízení 

vyžadující okamžitou pomoc (ZVOP) pro děti (vhodné i z důvodu barier v budově + již zde 

působí organizace Náruč);  náklady na víkendovou OS budou minimální (provoz zajistí 

zaměstnanci týdenního stacionáře; investice 0 Kč – nové zázemí po rekonstrukci) – 

k dispozici 5 pokojů  jednolůžkových a 2 pokoje dvoulůžkové, zahájení činnosti – cca 2021 

až 2022, v roce 2020 – průzkum poptávky, administrativa,  

 

Cíl 2  

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.1. Navýšení terénních odlehčovacích služeb – v plánu od roku 

2021 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.2. Navýšení osobní asistence: v diskusi zazněly nesrovnalosti 

v plánech navýšení úvazků OA – v 5.KP je 10 míst, přičemž ze strany poskytovatelů byly 

předány v roce 2019 tyto záměry 

- Podané ruce žádali 4 úvazky v PS Senioři a 1 úvazek  v PS MTKP 

- Slunce v dlani - 8 úvazků  (4 úvazky navýšení v roce 2019, další 4 úvazky 

navýšení v roce 2021) 

- CZP MSK – 2,5 úvazku 

V roce 2019 navýšila organizace Péče srdcem o 2, 5 úvazku – projektová karta bude 

dopsána nyní dodatečně.  

 
Opatření 2.1. Aktivita 2.1.3. Navýšení kapacity pečovatelské služby: Slezská diakonie 

ELIM Ostrava, Charita Ostrava -v projektové kartě (2019)je uveden plán u obou organizací 

navýšit o 2 úvazky v přímé péči, navyšuje také CSS Ostrava Jih 

Opatření 2.1. Aktivita 2.1.4. Navýšení kapacity SAS..: Armáda Spásy, paní J. Kachlová-

bude upřesněno, nicméně v PK je uvedeno navýšení o 5 úvazků  

  

Cíl 3  

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.1. Vzdělávání pro pracovníky….: připraví manažerka PS a  

kontaktní osoba za MMO  -v plánu 2 vzdělávací aktivity ve spolupráci z Domov pro seniory 

Slunovrat 

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.2. Edukace pečujících osob pracovníky terénní přímé péče: 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. -v plánu jedno vzdělávání v roce 2020, pravděpodobně 

v první půli. 

Opatření 3.1. Aktivita 3.1.3. Rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminiscence….:  



 

 

připraví manažerka PS a kontaktní osoba za MMO, v roce 2020 přípravné kroky a realizace 

aktivit a setkávání v rámci projektu Putování … tentokrát dopravními prostředky. 

 

Ad různé: 

Od 17.2.2020 ve funkci koordinátora KP OVA – pan Mgr. Štěpán Vozárik, kontakty: 

svozarik@ostrava.cz, telefon 599 443 818. Dosavadní koordinátor Mgr. Jana Müllerová 

odchází na MD. Pan Vozárik bude pozván na některé jednání celé PS Senioři v tomto roce. 

 

Vyjádření koordinátora plánování sociálních služeb k navyšování úvazků OA v rámci 

5.KP: 

Celý rozvoj KP prozatím vychází z podkladů, které vznikaly v rámci přípravy samotného 

dokumentu, tedy 2017/2018. Z té doby taky pochází podklady a hlavně kapacity pro 5KP, 

jiná aktualizace ještě neprobíhala. Kapacita 10 úvazků byla zaslána od poskytovatelů v 

dubnu 2018. 

Karty aktivit v roce 2019 měly reflektovat na dokument nikoliv na pocity organizací. 

Potřebnost se samozřejmě mohla posunout, ale prozatím nebyl naplněn ani rozvoj 

předpokládaný v roce 2018, natož aby proběhla aktualizace. 

10 úvazků tedy bylo nastaveno na začátku a ještě ani v rámci připomínkového řízení  v srpnu 

2018 nikdo neměl potřebu kapacitu zpochybnit. 

 

 

Zpracovala Marta Machová a Martina Pavelková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


