
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI-terénní podskupina 

 

DATUM: 16.02. 2020 od 10:00 – 12:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Online jednání 

 

PROGRAM 

1. Předání informací z MT KP 

- Katalog sociálních služeb ke stažení zde: Katalog sociálních služeb a souvisejících 

aktivit ve městě Ostrava 2021 - KPOstrava. Od ledna 2021 je možné v úřední dny: 

pondělí, středa a čtvrtek se na kolegyně Bc. Gabrielu Pařízkovou a Mgr. 

Markétu Urbanovu v rámci pracoviště SOCIOPOINTU obracet s dotazy, 

týkající se sociálního poradenství. Pouze odborná veřejnost – sociální 

pracovníci a zaměstnanci sociálních služeb. Laické veřejnosti bude 

poradenské místo určeno až od září/října 2021. Do té doby kontakty 

občanům nepředávat a neodkazovat. 

 

Kontakt na Sociopoint: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky  

           Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

           E sociopoint@ostrava.cz 

V rámci přípravných kroků otevření SOCIOPOINTU a naplňování projektu 

vznikají manuály pro odbornou i laickou veřejnost. Proběhly vstupní  

a evaluační worshopy, za účasti aktérů z různých oblastí (sociální, zdravotní, 

veřejná správa, ÚP, státní zastupitelství, poskytovatelé SS, …), a to  

na témata: Domácí násilí na seniorech (09/20 a 01/21), Bezdomovectví  

a možnosti jeho řešení (09/20 a 02/21), Dluhová problematika (11/20  

a 03/21), Osoba s duševním onemocněním (12/20 a 04/21) a Osamělý 

senior (01/21 a 11.5.2021). K obsahu manuálu je možné se vyjádřit v rámci 

evaluačních workshopů (druhé datum) a připomínkového „řízení“.  

Tisk manuálu je plánován do 06/2021. Bližší informace k manuálům a zajištění 

účasti na worskhopu lze získat na kontaktech SOCIOPOINTU (viz výše). 

https://kpostrava.cz/?p=5055
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SMART technologie – Ostravská univerzita  - přírodovědecká fakulta pokračuje 

aktivně v realizaci vzdělávání seniorů v používání moderních technologií (používání 

PC, tabletů, chytrých telefonů), a to i v době pandemie COVID19 online formou. 

Rozšířila nabídku kurzů o výuku, jak se pohybovat v online prostředí. Zkušenosti  

a možnosti přihlášení ke stažení skript, zapůjčení techniky pro mobilní učebnu –  

Ing. Lenka Heroková lenka.herokova@osu.cz. Více informací i k úspěšnosti  

a vnímání obsahu i forem kurzů viz přiložené prezentace z webináře na dané téma. 

Věnujte pozornost dotazům na 13. okně prezentace a napište odpovědi  

na zdenka.telnarova@osu.cz (poskytovatelé klubové činnosti pro seniory). 

2. Prezentace a diskuse na téma  

Představení služeb Mobilního hospice Strom života -  prezentace Monika 

Kubjátová/sociální pracovnice 

Představení projektu Pečuj doma „Nouzový plán péče“ – prezentace Olga 

Starostová, odborný garant projektu. Kontakt: olga.starostova@pecujdoma.cz, 

webové stránky: https://www.pecujdoma.cz/nouzovy-plan-pece/ 

 

Nejbližší termíny PS Senioři – terén 

29.3. 10:00 -12:00  – téma bude upřesněno 

27.5. 9:00 - 11:00 - společné setkání PS terén + pobyt/dle pandemické 

situace osobně nebo online 

 

Zpracovala 22.02. 2021  

Marta Machová 
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