
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

 

DATUM: 26. 10. 2021 

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

                             Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KPO 

2. Volba manažera a nových členů pracovní skupiny  

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KPO 

Manažer sdělil pracovní skupině informace z jednání manažerského týmu, 

informoval o spolupráci Statutárního města Ostrava s Agenturou pro sociální 

začleňování v období 2021-2027, o startu fungování mobilní aplikace 

Sociopointu – místa prvního kontaktu. Předal informace o termínu vánočního 

setkání KPO dne 9. 12. 2021 na Slezskoostravském hradě.  

 

2. Volba manažera a nových členů pracovní skupiny 

Pracovní skupina nejprve zvolila nové členy pracovní skupiny z organizace 

Jinak, z.ú., Svépomocné společnosti Mlýnek, z.s., ÚMOb Ostrava-Jih a ÚMOb 

Radvanice a Bartovice. Následně byla ustavena 3 členná volební komise  

ve složení: PhDr. Svatopluk Antoš, Bc. Libuše Pyšová, Bc. Kateřina Slaninová. 

Pracovní skupina poté volila manažera pracovní skupiny, volba probíhala 



 

veřejně. Kandidátem na pozici manažera pracovní skupiny byl Mgr. Antonín 

Liška, jiní uchazeči se nepřihlásili. Pro zvolení Mgr. Lišky manažerem PS 

hlasovalo 12 členů, 1 člen se zdržel, proti nehlasoval nikdo. Mgr. Antonín 

Liška byl zvolen manažerem PS DO a PSO.  

 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Mens Sana – chráněné bydlení již funguje, dovybavuje se nábytkem, stále 
mají volnou kapacitu. 
 
ÚMOb Poruba – nové zásady pro poskytování účelových dotací jsou 
zveřejněny na webu městského obvodu. Proběhl den otevřených dveří  
v DPS Harmonie, který nově funguje na ulici Dělnické v Ostravě-Porubě.  
DPS je primárně určen seniorským párům. Pro Polanský charitativní běh 
vyráběli ceny – háčkovali hračky. 
 
Ekipa – fungují bez omezení, malují byty klientů, absolvovali výlety, 
v současné době mají volnou kapacitu. 
 
Spolek U Dobré naděje – v sobotu 23. 10. 2021 proběhl den otevřených 
dveří, akci navštívilo cca 30 osob. Realizovali také rekondiční pobyty v Praze  
a Jáchymově. 
 
Jinak – spolupracují s 1. Jinačí s.r.o. Krnov – sociální podnik, který nabízí 
zaměstnání pro klienty v pekárně. Aktuálně 3 pracovní místa, do budoucna  
se počítá až s 12 pracovními místy. Adresa je Výstavní 1, Ostrava.  
V rámci podpory samostatného bydlení probíhá spolupráce s CDZ Ostrava  
a domovem Slunovrat.  
 
Linka důvěry – v rámci pracovního režimu home office byly přepojovány 
hovory z pevné linky, docházelo však k technickým potížím, proto došlo  
ke zrušení pevné telefonní linky. Mobilní číslo funguje i nadále a je dostupné 
v režimu 24/7.  
 
Svépomocná společnost Mlýnek – získali dotaci od společnosti ČEZ  
na nákup PC vybavení, které bude použito k procvičování paměti klientů. 
Absolvovali rekondiční pobyt v Beskydech. Proběhl u nich také den otevřených 
dveří, kterého se zúčastnilo cca 30 osob. Realizují muzikoterapii a připravují 
se na realizaci aromaterapii. 
 
Ministerstvo zdravotnictví – finanční podpora reformy psychiatrické péče  
ze strany MZ je do budoucna nejistá. MZ požaduje, aby v reformě 
psychiatrické péče nadále pokračovaly jednotlivé kraje. Rozsah v rámci krajů 
však zatím není znám. 



 

Charita sv. Alexandra – pořádali s klienty výlety, plánují případné rozšíření 
služby – vznik samostatných bytů. Dne 9. 11. 2021 pořádá den otevřených 
dveří Poradna sv. Alexandra. 
TARGET - podporované zaměstnávání od 1. 11. 2021 nepřijímá nové zájemce 
o službu, jelikož k 31. 12. 2021 ukončuje službu.  
 
Pavučina – zaměstnávají peer lektory, kteří vedou jednotlivé svépomocné 
skupiny v rámci Pavučiny. 
 
 
 
 
 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 


