
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

 

DATUM: 1. 6. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: Online setkání 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Představení pracovní skupiny Senioři – Bc. Marta Machová,  
manažer pracovní skupiny  

3. Vyhodnocení roku 2020 – finanční ukazatele 

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali informace z jednání manažerského týmu, 

informovali o proběhlých jednáních týkajících se multidisciplinárních týmů  

a centra duševního zdraví, o setkání k multidisciplinární péči o děti  

a adolescenty s duševním onemocněním a také o jednání k dostupnosti 

bydlení v rámci reformy psychiatrické péče v Ostravě.   

 

2. Představení pracovní skupiny Senioři 

– Bc. Marta Machová, manažer pracovní skupiny 

Bc. Machová informovala pracovní skupinu o činnosti její pracovní skupiny   

- Senioři. V rámci diskuze bylo probíráno průřezové téma obou pracovních 



 

skupin, kterým jsou narůstající počty klientů s diagnostikovaným 

psychiatrickým onemocněním a demencí. Diskutováno bylo také téma 

spolupráce terénních sociálních služeb v rámci obou pracovních skupin  

a vzájemné předávání klientů. 

 

3. Vyhodnocení roku 2020 – finanční ukazatele 

Manažer pracovní skupiny informoval o předpokládaných a skutečných 

finančních nákladech na služby a aktivity v rámci naší pracovní skupiny za rok 

2020. Podrobná prezentace s finančními ukazateli bude součástí zápisu. 

 

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

ÚMOb Poruba – již fungují v běžném pracovní režimu, pomáhají klientům  

při sčítání lidu a s registrací k očkování proti nemoci Covid-19. Registrují 

zvýšený zájem o jejich senior taxi, doposud vydali 1664 průkazů opravňujících 

k využití senior taxi. Nově rovněž senior taxi dojíždí do Vřesiny. 

Krizové centrum Ostrava – úbytek klientů v rámci pobytu na lůžku, 

ambulance funguje v běžném režimu. KCO plánuje rozšíření své činnosti  

do měst Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice. V této věci 

proběhla schůzka s CDZ Frýdek-Místek. Na půl pracovního úvazku byl přijat 

Mgr. Vrána, který nově koordinuje spolupráci s těmito městy a rozjezd terénní 

formy pomoci. Rovněž byla domluvena užší spolupráce s CDZ Ostrava  

při vzájemném předávání klientů. S CDZ byla také řešena otázka přijímání 

klientů pouze do věku 65 let.  

Mens Sana – dne 3. 9. 2021 proběhne tradiční festival Crazy fest.  
Dne 19. května obdržela Mens Sana ocenění za 1. místo v soutěži o Národní 
cenu za CSR v kategorii Digitální stát a získali tak certifikaci Společensky 
odpovědné organizace II. stupně. 
 
Centrum duševního zdraví – v rámci měsíce června plánují schůzky 
s domovem Slunovrat, Spirálou Ostrava a psychiatrickou nemocnicí v Opavě. 
 
Spirála Ostrava – sociální rehabilitace-rozvoj multidisciplinárního týmu, 

spolupráce s MUDr. Tatarkem a psychiatrickými sestrami. V měsíci září plánují 

otevření nového pracoviště v prostorách bývalé mateřské školky  

v Ostravě-Dubině. Spirála tento prostor získala do pronájmu od městského 

obvodu Ostrava-Jih.  



 

Domov Slunovrat – v rámci domova jsou naočkování proti nemoci Covid-19 

všichni klienti, pouze 1 klient očkování odmítl. Opět se rozjíždí navazování 

spolupráce s rodinami klientů v rámci Open dialogu. Spolupráce s CDZ 

Ostrava a organizací Jinak. Nově v domově pracují 2 peer lektoři. 

Pavučina – zaměstnali 3 peer lektory, jejichž pomoc klienti velmi kladně 

oceňují. Rozjeli také činnost svépomocných skupin. 

Charita sv. Alexandra – pozvání na akci Slezská lilie, která se uskuteční 

v prostorách Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách ve dnech  

12.-13. 6. 2021. 

Jinak – spolupracují s domovem Slunovrat a změnili právní formu z obecně 

prospěšné společnosti na zapsaný ústav. 

 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 

 


