
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

DATUM: 10.9. 2020 od 8:30 – 11.00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum sociálních služeb Ostrava, Průběžná 122, Ostrava  

 

PROGRAM 

1, Představení pracovní skupiny Občané sociálně vyloučení a ohrožení 

sociálně vyloučením Jirkou Linartem (Manažerem PS).  

Následně proběhla diskuse a zamyšlení k tématu bezdomovectví v Ostravě: 

- problém s umísťováním osob sociálně vyloučených do pobytových služeb 

- pozitivní-někdy se podaří začlenit zpět do většinové společnosti-díky 

provázanosti na další sociální služby např. startovací byty 

- pravděpodobný/odhadovaný/ počet osob žijící na ulici v rámci Ostravy – cca 

800. 

- cena 1 noci v noclehárně - 50 Kč na osobu 

2, Představení projektu AS – Ordinace pro chudé + Domovy Přístav– Jana 

Plačková. Prezentace zaslána spolu se zápisem.  V současné době v domově se 

zvláštním režimem v Ostravě kapacita 114 lůžek. Tato kapacita je nedostačující. 

Nyní cca 230 neuspokojených zájemců, je problematické kam umístit člověka 

sociálně vyloučeného, který potřebuje 24hodinovou zdravotní péči. V akutní fázi 

zajistí péči nemocnice, popřípadě dále LDN. Paní Plačková také upozornila na 

problém umístění těchto osob do „trvalé“ péče v pobytových službách na území 

města Ostravy.  

 

3, Různé + diskuze 

Byla předána pozvánka na slavnostní vernisáž rukodělných prací členů organizace 

SČR, která proběhne 14.9. 2020 v 15 hodin v Městské knihovně 28. října 2. Samotná 

výstava pak bude probíhat celý týden. 



 

 

Průběžná kontrola naplňování cílů a opatření nastavená v rámci 5.KP. Manažer se 

spojí postupně (během září/října) se všemi realizátory/odpovědnou osobou 

jednotlivých služeb.  

V rámci realizace opatření 3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách a edukaci pečujících osob jsou plánovány kurzy pro pracovníky terénních 

služeb. Realizátor Mobilní hospic Ondrášek. Z důvodu dodržení bezpečnosti a 

ochrany zdraví, jsou naplánovány dva kurzy pro max. 10 až 12 osob v prostorách 

Mobilního hospice Ondrášek. Termíny s přihláškou budou zaslány během září. 

Byla diskutována problematika poskytování terénních sociálních služeb u osob 

s prokázanou nákazou Covid -19. Poskytovatelé upozorňují na nejasnou metodiku, 

včetně dodržování hygienických přístupů. Lze s takovým uživatelem ukončit 

Smlouvu? APSS ČR vydala doporučení, které se, ale podle slov některých 

poskytovatelů, nedá zcela realizovat v praxi. Jeden z pohledů je, že pokud je ve 

Smlouvě o poskytování sociální služby uveden jako důvod k ukončení přítomnost 

infekčního onemocnění, je možné takto postupovat i v případě prokázané pozitivity 

na Covid19, nicméně je na zváženou etické hledisko takto ukončené služby.  

Byly předány informace o IN.F.OBÁLCE – obálka, která obsahuje informace o 

zdravotním stavu, lécích, alergiích a kontaktech seniora, je uložena v lednici a ta je 

označena magnetkou nebo nálepkou. Obálka slouží k rychlé informovanosti 

záchranné služby. Obálky mohou distribuovat služby svým klientům v terénu. 

V případě zájmu kontaktujte J. Hutníčkovou. 

Společnost SOCIOFACTOR bude provádět výzkum na téma Násilí na seniorech 

(zadavatel MSK). K této problematice proběhne 21. 9. 2020 fokusní skupina v sídle 

společnosti. V případě zájmu o danou problematiku a především zájmu sdílet své 

zkušenosti a poznatky, kontaktujte J. Hutníčkovou.  

Informace o vyhlášení ankety Senior roku a klub seniorů roku 2020. 

Informace o zrušení letošního ročníku ostravských gerontologických dnů. 

Informace o vstupech zdarma na atraktivity MS kraje v září a říjnu, více: 

https://severnimorava.travel/musite-zazit/vstupy-zdarma-moravskoslezsky-

kraj/seznam-atraktivit 

  

 

 

 

https://severnimorava.travel/musite-zazit/vstupy-zdarma-moravskoslezsky-kraj/seznam-atraktivit
https://severnimorava.travel/musite-zazit/vstupy-zdarma-moravskoslezsky-kraj/seznam-atraktivit


 

 

Nejbližší termíny PS Senioři 

18.11. Workshop „Slyšíme se? Jak lépe komunikovat a porozumět lidem 

s duševním onemocněním“. Pozvánka bude zaslána na začátku října. 

24.11. 8:30 až 11 hodin PS pro terénní a ambulantní služby/Diakonie ČCE –

Domovinka, host Hana Vlhová, „Multidisciplinární přístup v primární péči o seniory 

– příklady dobré praxe“, host Lucie Paprsteinová, BKB, vedoucí intervenčního 

centra v Ostravě, „Domácí násilí na seniorech“  

 

 

Spolu se zápisem posílám: 

Prezentaci Jany Plačkové-Ordinace pro chudé 

Seznam členů PS Senioři 

 

 

Zpracovala 11.9. 2020 Marta Machová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   


