
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI – pobytová skupina 

 

DATUM: 03.12. 2021 od 09:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Online 

Účastníci: Tereza Minarčíková /Domov Sluníčko/, Kristýna Slaná a Šárka 

Menšíková /Domov Korýtko/, Kristýna Košťálová /Domov Čujkovova/, /Magalena 

Králová /Domov Slunovrat/, Lucie Humpolíková/Domov Magnolie/, Veronika 

Raszková /SILOE Ostrava/, Darina Kolková /ÚMOb Slezská Ostrava/, Dagmar 

Hoferková /DC ADRA/, Dana Rojková /Domov Lada/, Lucie Blahutová /CSS OVA-

Jih/, Lucie Lukasová /Domov Na Výminku/, Jana Plačková /Armáda spásy/, Jarmila 

Holášková /Domov Kamenec/, Marta Machová /manažer PS SEN/, Martina 

Pavelková /kontaktní osoba PS SEN/ 

 

PROGRAM 

Ad 1, Online vernisáž nových zrekonstruovaných prostor Domova Slunovrat + 

příklady dobré praxe v péči o lidi s duševním onemocněním v rámci DZR. 

/Magdalena Králová/ 

Současně proběhla diskuse nad tématy – role peer konzultantů ve službě, metody 

práce Otevřený dialog a Recovery a odborná způsobilost zaměstnanců v přímé péči 

věnovat se klientům v pobytových sociálních službách pro seniory s chronickým 

duševním onemocněním a závislostmi (demence x duševní onemocnění, prostorové 

možnosti, personální limity služeb…..). 

AD 2, Informace ze služeb 

Účastníci se vzájemně informovali o aktuální situaci ve svých zařízeních – 

onemocnění COVID-19 nebo karanténa u klientů a zaměstnanců, personální 

zajištění služeb, návštěvy a program v upraveném režimu.  

Aktuální personální nedostatky – řeší se většinou vlastními interními silami (PSS 

VČA, SP, THP) nebo žádostí o dobrovolníky z DC ADRA (+420 733 485 548 
dcostrava@adra.cz).  
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Další možnosti výpomoci:  

Dobrovolnické centrum OU – POMÁHAME OSU.CZ – viz Dobrovolnické centrum / 

Poradenské centrum OU (osu.cz) – kontakt: Michaela Macková;  michaela.mackova@osu.cz; 
723 976 996. Upozornění Dáši Hoferkové – je třeba před nástupem do služby zajistit 

pojištění dobrovolníků.  

Český červený kříž – kontakt: MgA. et MgA. Marek Prášil, místopředseda, Oblastní 

výkonná rada ČČK, Červeného kříže 4, Ostrava, +420 736 461 821, m.prasil@cck.cz; 

www.cckova.cz.    

Aktivita DC ADRA – Pečeme s Adrou – Dagmar Hoferková informovala o možnosti 

napéct cukroví a jeho předání zdravotnickým zařízení (poděkování za zvýšené úsilí 

v rámci další vlny pandemie) + dále možnost díky získaným finančním prostředkům 

možnost předání výrobků určených původně na várnoční trhy udělat radost klientům 

v sociálních službách. 

Městský obvod Slezská Ostrava – založení PO pro poskytování SS – od 1.1.2022 

(pod novým identifikátorem) - Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Azylové 

domy, Odborné sociální poradenství + nově cca od 1.6.2022 pobytovou službu                

pro seniory (obě služby DS a DZR) s celkovou kapacitou 32 míst.  

Nejbližší termín PS Senioři: 

21.1. 2022 9:00 - 12:00 – online setkání, celá PS 

Příloha: Prezentace Domova Slunovrat  

 

 

Zpracovala 04.12. 2021  

Marta Machová 
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