
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI – terénní a ambulantní služby 

 

DATUM: 19.10. 2021 od 09:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, místnost č. 504 

Účastníci:viz prezenční listina 

 

PROGRAM 

Ad 1) Představení odlehčovací pobytové služby Diakonie ČCE, Jitka Ryznarová. 

Posláním Domovinky pro seniory - odlehčovací služby je poskytnout potřebnou 

pomoc a podporu osobám starším 60 let, o které jinak pečuje osoba blízká v jejich 

domácím prostředí. Tuto pomoc zajišťujeme v době víkendů, kdy si pečující osoba 

potřebuje odpočinout od náročné péče nebo jim pomáháme v situacích, kdy 

nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. 

Služba nemůže být poskytována zcela imobilním klientům. Byli předány letáky 

služby, další informace podá paní Jitka Ryznarová /člen KP Ostrava/. 

 

Ad 2) Představení organizace Global Partner Péče,z.ú. , Case manager paní 

Dagmar Žitníková. Vizí této organizace je časem i na území města Ostravy 

poskytovat terénní odlehčovací služby. Bližší informace na webových stránkách 

gp.cz 

 

Ad 3) Diskuze nad tématem zastřešení terénních služeb v Ostravě. Dle 

poskytovatelů není zcela zajištěna dle poptávky služba v terénu především o víkendu 

a ve večerních hodinách. Některé obvody neposkytují terénní služby o víkendech 

/např. Slezská Ostrava, která ale má DPS a tak není schopná, podle slov zástupce 

na setkání, personálně zajistit ještě víkend o víkendech/. Téma zajištění terénních 

služeb bude dále rozebíráno v rámci přípravy opatření a cílů 6. KP na začátku roku 

2022. 

 



 

 

Ad 4) Mobilní hospic Ondrášek – nabízí realizaci seminář pro pečující /v rámci cílů 

a opatření 5.KP/ na téma „Možnosti poskytování péče v domácím prostředí“. 

Seminář se uskuteční 23.11. od 14 hodin v prostorách MH Ondrášek na ulici 

Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh. Cena semináře je 300 Kč na osobu.  Bližší 

informace a možnost se přihlásit je emailu: socialni@mhondrasek.cz nebo na mobilu  

724 975 278. 

Mobilní hospic Ondrášek také otevírá novou terénní odlehčovací službu od 1.1.2022.  

 

Nejbližší termín PS Senioři: 

9.12. v 15 hodin vánoční setkání KP Ostrava – Slezskoostravský hrad /dle aktuální 

epidemiologické situace/ 

 

 

Zpracovala 26.10. 2021  

Marta Machová 
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