
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

DATUM: 1. 10. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum trénování paměti – Mens Sana, z. ú. 

   Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí – 

Mgr. Veronika Mia Zegzulková 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali informace z jednání manažerského týmu, 

informovali o časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021. Lhůta pro podání žádostí 

je stanovena na období od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020. Manažer také 

představil pracovní skupině projekt Sociopointu, který je realizován statutárním 

městem Ostrava. Doba realizace projektu jsou 2 roky v období od dubna 2020 

do března 2022. Hlavním cílem projektu je vytvoření místa prvního kontaktu 

v rámci Magistrátu města Ostravy a propojení poskytovatelů sociálních služeb 

s jednotlivými resorty. 

 



 

Manažer pracovní skupiny také informoval o připravované aktualizaci 

informací a kontaktů v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit  

ve městě Ostrava. V této souvislosti požádal členy pracovní skupiny  

o kontrolu, aktualizaci a případné doplnění nových služeb a aktivit. Nepřítomní 

členové pracovní skupiny budou informování emailem. Termín pro zaslání 

aktualizovaného textu je do pátku 16. 10. 2020. 

 

2. Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí - 

Mgr. Veronika Mia Zegzulková 

Mgr. Zegzulková informovala pracovní skupinu o projektu Optimalizace 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí, o časovém 

harmonogramu projektu a jeho následných výstupech. 

 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Asociace Trigon – předány informace k fungování centra duševního zdraví. 

Probíhají první kontakty s klienty. V průběhu měsíce října bude realizována 

kampaň týkající se CDZ pro psychiatry, psychology, spádové obce, sociální 

služby a další. Den otevřených dveří v CDZ je naplánován na měsíc listopad, 

bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Webové stránky CDZ se 

připravují. Multioborová konference a kulatý stůl v rámci 28. ročníku 

Evropských dnů handicapu v Ostravě proběhne on-line formou. Workshop, 

který se měl rovněž konat, byl odložen na příští rok. 

Ministerstvo zdravotnictví (Ing. Holková) – informovala o aktualizaci 

webových stránek týkající se reformy péče o duševní zdraví.  

https://dusevni-zdravi-v-moravskoslezskem-kraji.webnode.cz/. Dále pracovní 

skupinu informovala o otevření Beskydského centra duševního zdraví  

ve Frýdku – Místku, o nutnosti získání další finanční podpory pro rozvoj 

multidisciplinárních terénních týmů, a o probíhajících kurzech v rámci projektu 

Podpora duše II. 

ÚMOb Poruba – nové zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba. Žádost o poskytnutí 

dotace lze podat pouze elektronicky prostřednictvím formuláře,  

jenž je k dispozici na webových stránkách městského obvodu Poruba. 

Odkaz na webové stránky: https://poruba.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace 

Žádosti o dotace lze podávat v termínu od 15. 11. 2020 do 10. 12. 2020. 

https://dusevni-zdravi-v-moravskoslezskem-kraji.webnode.cz/
https://poruba.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace


 

Spirála Ostrava – tradiční akce Setkání U Oblouku proběhne vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci částečně on-line, a část bude přesunuta  

na náhradní termín. Datum náhradního termínu bude upřesněno. Zapojili se 

také do projektu Podpora duše II. Mají v plánu se rovněž zapojit do kurzů 

Care, proto hledají další zájemce o účast na kurzu, aby mohl kurz proběhnout.   

Mens Sana – sociální rehabilitace zde již probíhá školení na Care. V rámci 

sociální rehabilitace se také snaží o vznik vlastního multidisciplinárního týmu.  

Stacionář ve Fakultní nemocnici Ostrava funguje v běžném režimu a stále 

přibírá nové klienty. 

Pavučina – připojili se do projektu Podpora duše II. a přijali 2 nové peer 

konzultanty. 

  

 

 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 

 


