
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   14. 10. 2021, 13:00 – 15 hodin   

MÍSTO KONÁNÍ:  Čtyřlístek,  Hladnovská 751/119, 712 00 Slezská 
    Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 
2. Představení organizace Světlo autismu, z.ú. 
3. Představení organizace Arkáda/Centrum pro náhradní rodinnou péči dětí se 

zdravotním handicapem v.z. 
4. Představení Dětského centra Domeček 
5. Volba manažera pracovní skupiny 
6. Plán termínů jednání PS na ¼ roku 2022 
7. Informace ze služeb a aktivit 
8. Různé 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer PS přivítal členy pracovní skupiny a hosty na jednání PS a poděkoval za 
jejich osobní účast. 

 

2. Představení organizace Světlo autismu, z.ú. 
Paní Kadluchová představila organizaci Světlo autismu z.ú. Organizace vznikla 
v roce 2016, pro rok 2019 díky covidu utlumena činnost. Členové organizace jsou 
rodiče dětí s PAS. 
Cílem organizace je vybudovat bezpečné bydlení pro 6 dětí s PAS. V současné 
době realizují volnočasové aktivity. 
 

3. Představení organizace Arkáda/Centrum pro náhradní rodinnou péči dětí se 
zdravotním handicapem v.z. 
Za organizace přišla paní Vlčková, která hovořila o nové registrované sociální 
službě sociální rehabilitace (registrace od dubna 2021). Smyslem sociální 



 

 

rehabilitace je poskytovat ergoterapii, nácviky dovedností, pohybu po bytě. Forma 
je ambulantní a terénní. 
Okrajově se zmínila o službě rané péče. 
Informovala také o provozu školy pod organizací, kterou realizují ve spolupráci 
s Diakonií ČCE. 
Pozvala také pracovní skupiny na jednání do prostor organizace na ul. Mitušova. 
 
Dle registru sociálních služeb je služba sociální rehabilitace registrována od 
1.11.12021 s kapacitou ambulantní formy 6 klientů a kapacitou terénní formy 
2 klienti. Vedoucím sociální služby je pan Bc. Radomír Mandok. 
 
 

4. Představení Dětského centra Domeček 
Paní Schikorová představila novinky v Dětském centru Domeček kde vznikla 
odlehčovací terénní služba pro klienty se zdravotními obtížemi (provozní doba 
cca 7:30 – 15:30). 
Kapacita služby je odvislá od potřeb, které je schopen saturovat 1 pracovník na 
plný úvazek – cca 2 rodiny. 
Věkové rozpětí potenciálních klientů je 0 – 18 let. 
Poskytují také zdravotní péči v domácím prostředí – fyzioterapii, zdravotní úkony. 
Mají k dispozici také 4 lůžka na respitní pobyty. 
 

5. Volba manažera pracovní skupiny 
S ohledem na končící mandát pana Panáčka, bylo potřeba provést volbu 
manažera pracovní skupiny pro další období. 
 
Pracovní skupina zvolila volební komisi ve složení: 
1. Václav Vrána 
2. Nikola Šimíková 
3. Pavlína Dohnalová 
Pro 11  Proti 0  Zdrželo se 3 
 
Volební komise podala vzhledem k návrhu jediného kandidáta návrh na veřejné 
hlasování. 
Pracovní skupina souhlasila s veřejným hlasováním. 
Pro 13 Proti 0  Zdrželo se 1 
 
Na pozici manažera pracovní skupiny byl nominován Michal Panáček, který se 
svou nominací souhlasil. 
 
Pan Honus, jako kontaktní osoba, nechal hlasovat o návrhu pana Panáčka na 
manažera pracovní skupiny. 
Pracovní skupina hlasovala následovně: 



 

 

Pro 13 Proti 0  Zdrželo se 1 
 
Volební komise konstatovala, že se v 1. kole většinou hlasů členů pracovní 
skupiny, stal manažerem pracovní skupiny pro další období pan Michal 
Panáček. 
 

6. Plán termínů jednání PS pro rok 2022 
Pracovní skupina se dohodla na následujících termínech: 
- 13/1/2022 ve 14 hodin 
- 17/2/2022 ve 14 hodin 
- 17/3/2022 ve 14 hodin 
Místa jednotlivých setkání pracovní skupiny budou upřesněna v pozvánkách. 
 
 
 

7. Informace ze služeb a aktivit 
ABC 
Paní Dohnalová informovala o relativní naplněnosti kapacit aktivit pro děti s 
autismem, kdy účastníci aktivit dále chtějí do následujících aktivit jako jsou 
pobyty. 
Realizují plně aktivity, pobyty a svépomocné skupiny. 
Aktivně také pracují se Snoezelen prostředím. 
 
AlFi 
Paní Mariánková informovala  o snaze transformovat Centrum pro děti 
s autismem do ambulantní a terénní odlehčovací služby. Věkově pro děti do 15 
let s PAS. 
 
SPC 
Paní Chudá informovala o vzdělávacích seminářích, především pro školství 
s tématikou vzdělávání dětí s PAS. 
Dále informovala členy PS, že za školní rok 20/21 realizovali vyšetření 3 550 
klientů, z toho cca 1 288 klientů s PAS ve věku 3 – 26 let. Aktivních klientů má 
SPC Kpt. Vajdy cca 2 031 s potvrzenou diagnózou PAS. 
 
Duhový dům 
Paní Šimíková informovala o návratu klientů do služby denní stacionář po covidu, 
informovala o obsazenosti a požadavcích na odlehčovací službu, a upozornila na 
hranice služeb a aktivit z hlediska prostor a vazby na další klienty (odlehčovací 
služby vs. domov). 
 
Anulika 



 

 

Paní Martušková informovala o cílené snaze zlepšit péči na FNO pro 
klienty/pacienty se vzácným onemocněním a to v oblasti zvýšení odborné péče a 
její kvality pro pacienty z specifických cílových skupin. 
 
 
 
Jinak 
Paní Skácelová informovala o rozšíření působnosti sociální podniku První jinačí 
do Ostravy. Myšlenkově dojde k propojení s STD, kdy v rámci sociálního podniku 
bude vytvořena jedna místnost pro klienty STD, ve které již budou moci 
v přirozeném prostředí trénovat své dovednosti. 
První jinačí bude sídlit na ul. Výstavní 1 – jde o výrobnu dobrot a bezobalový 
obchod. 
V rámci sociálního podniku hledají pracovníky. Více informací u paní Skácelové. 
 
Prapos – zaměstnávání 
Paní Bártů informovala o nové pobočce v Havířově pro 22 osob s handicapem. 
Realizují pracovní rehabilitaci a předprofesní přípravu. 
Paní Bártů informovala členy PS o tom, že na ÚP existuje speciální odbor pro 
osoby s handicapem. 
 
MIKASA 
Pan Panáček informoval o stavu výstavby Domova MIKASA – nyní se nachází ve 
finální fázi byrokratického procesu – záměr výstavby byl vyvěšen na úřední desce 
SMO. 
Dále informoval o navyšování klientů v sociální rehabilitaci a to nejen mezi klienty 
s PAS, ale také s přidruženými psychiatrickými problémy. 
V projektu Homesharing – sdílení péče o osoby s PAS probíhá nábor hostitelů a 
v evidenci se nachází více než 50 rodin s dětmi s PAS. 
V projektu Průvodcovství také roste množství rodin dětí s PAS hledající podporu. 
MIKASA z.s. připravuje vznik Terapeutického centra nejen pro osoby s PAS. 
 

8. Různé 
Vánoční setkání členů pracovních skupin se uskuteční dne 9. 12. 2021 
v prostorách Slezskoostravského hradu. 
 
Další jednání pracovní skupiny proběhne 13. 1. 2022. 
 
 
 
Michal Panáček v.z. 
Manažer pracovní skupiny 


