
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

 

DATUM: 18. 1. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: Online setkání 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KPO 

2. Tvorba 6. Komunitního plánu soc. služeb a souvisejících aktivit  
ve městě Ostrava 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali informace z jednání manažerského týmu, 

informovali o nové Vizi komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 

na léta 2022–2026, pro kterou měli možnost hlasovat všichni členové 

jednotlivých pracovních skupin KPO. 

Vize: „Vytváříme podmínky pro poskytování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit, finančně a personálně udržitelných tak, aby lidé mohli žít důstojně.“ 

Dále manažer sdělil informace o zjednodušení karet aktivit, které již nebudou 

dvě, ale pouze jedna, pro dané období. A rovněž informoval o ukončení 

projektu „Optimko“. 

  



 

2. Tvorba 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

ve městě Ostrava 

Program jednotlivých jednání 

1. Setkání PS  

Stanovení potřeb bez prioritizace 

2. Setkání PS 18.2. v 9,00 (on-line nebo osobně dle situace) 

• Rozdiskutování navržených potřeb z předchozí PS 

• Prioritizace jednotlivých stanovených potřeb 

• Zpracování cílů, opatření, aktivit, zapracování do tabulek 

 

3. Setkání PS  

• Dopracování cílů, opatření, aktivit, stanovení indikátorů, obecná 

definice rizik, zapracování do tabulek 

• Zpracování „karet aktivit“ upravených dle požadavků členů PS  

 

 

 

Dovolte mou osobní definici KP – reálné potřeby realizované v reálném čase 
s využitím reálných finančních prostředků.  
 
 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit: 
Cíl 1 Zajistit dostupnost sociálních služeb pro cílovou skupinu 
Opatření 1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb  
pro cílovou skupinu 
Aktivita 1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním 
onemocněním 
Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním 
Cíl 2 
Podporovat rozvoj sociálních služeb v oblasti bydlení pro lidi s duševním 
onemocněním 
Opatření 2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení 
Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení 
Aktivita 2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení 
 
Cíl 3 Zajistit přenos informací mezi resorty o průběhu a realizaci 
transformace psychiatrické péče 

Prosíme o zamyšlení se nad jednotlivými definovanými potřebami tak, abychom byli 
schopni je i rozpracovat a realizovat. Tedy – zda existují realizátoři jednotlivých témat, zda 
jsou finanční zdroje na jejich realizaci, jaké aktivity povedou k jejich naplnění.  
 
 



 

Opatření 3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním 
sektorem 
Aktivita 3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální  
a zdravotnické oblasti 
Aktivita 3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty 
Aktivita 3.1.3 Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných 
sociálních služeb a aktivit v souvislosti s transformací psychiatrické péče 
(např.: služby následné péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy) 
 
Cíl 4 Podporovat rozvoj pracovního uplatnění lidí s duševním 
onemocněním 
Opatření 4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním  
na chráněném trhu práce 
Aktivita 4.1.1 Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako 
odborníků na duševní onemocnění (peer konzultanti) 
Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť 
Opatření 4.2 Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií  
a návazných aktivit v oblasti zaměstnávání 
Aktivita 4.2.1 Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci 
Aktivita 4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace 
 
Výstupy z Podkladové analýzy 
 
Z hlediska velikosti dopadů a pravděpodobnosti jejich výskytu se jako 
top čtyři hybné sily umístily v hlasování členů diskuzní skupiny následující: 
1. Scházející finance pro poskytovatele sociálních služeb 
2. Dlouhé čekací lhůty na poskytnutí zdravotnické péče 
3. Ztráta podpory pro reformu psychiatrické péče na centrální úrovni 
4. Nefunkční provázanost zdravotních a sociálních služeb 
 
Z hlediska velikosti dopadů a pravděpodobnosti jejich výskytu se jako 
top pět důsledků umístily v hlasování členů diskuzní skupiny následující: 
1. Zhoršení zdravotního stavu klientů 
2. Zahlcení zdravotního systému 
3. Ztráta důvěry klienta v poskytovatele pomoci 
4. Nedostatečné kapacity chráněného bydlení 
5. Nárůst počtu osob s duševním onemocněním 
 
Definované potřeby 
 
Shrnutí níže uvedeného 
 

• Podpora a Stabilizace stávajících sociálních služeb 

• Zajištění krizové pomoci v odpoledních hodinách i víkendech nejen pro 
osoby s duševním onemocněním (propojení Linky bezpečí a Krizového 
centra) 



 

• Podpora a zintenzivnění spolupráce mezi zdravotními a sociálními 
službami 

• Bydlení pro klienty, a to jak komunitní bydlení, tak chráněné bydlení 
včetně peer asistentů a konzultantů  

• Podpora rozvoje pobytových služeb pro klienty s duševním 
onemocněním (stárnoucí drogově závislí) 

• Prostupnost služeb 
o Senioři – gerontopsychiatrie, bydlení, přechod z pobytových 

služeb 
o Děti a rodina – edukace v rámci SAS pro včasnou identifikaci 

duševního onemocnění u dětí 
o Drogově závislí – stárnutí populace a nedostatek pobytových 

služeb a dalších služeb pro tuto cílovou skupinu 

• Podpora kognitivní rehabilitace 

• Podpora preventivních opatření (děti a mládež, včasný záchyt na 
školách) 

• Rozvoj multidisciplinárních týmů (i tzv. na nižší úrovni, než jak je 
nastavena, např. psychiatrické sestry apod.) 

• Podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním, rozvoj sociální 
podniků 

• Podpora edukace v rámci peer konzultantů, SAS a drogově závislí.  
Z výše uvedených potřeb jsou tyto průřezové 
 
Bydlení 
Zaměstnanost 
Prostupnost služeb 
Spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami 
 
Zjednodušený zápis 
 
Pan Tichý 
Je důležité nadále podporovat stávající sociální služby. Krizové centrum 
Ostrava zajišťuje služby jak pro Ostravu, tak širší okolí, a to v odpoledních 
hodinách i víkendech.  
Pokračování reformy psychiatrické péče a podpora multidisciplinárních týmů.  
Existuje a funguje spolupráce s CDZ.  
Nejde pouze o pacienty s duševním onemocněním, ale rovněž o pomoc 
osobám v akutní duševní krizi.  
 
Pan Sekera 
V rámci reformy psychiatrické péče se uskutečnila řada dynamických kroků.  
Nicméně je nezbytné více se soustředit na spolupráci mezi zdravotními 
službami a sociálními službami, včetně psychiatrů.  
Problémem je bydlení pro klienty, např. komunitní bydlení, kdy by klient měl 
zajištěno podporované bydlení.  



 

Další problém je zaměstnávání klientů, a proto je vhodné zajistit nejen 
stávající sociální podniky, ale ji jejich rozvoj.  
 
Pan Svačina 
Pacienti propuštění z PN v Opavě nemají žádné zázemí, nemají se kam vrátit, 
případně mít možnost podporovaného bydlení.  
Pak práce, která je vykonávána, ztrácí smysl, protože přestože se pracovníci 
snaží snižovat míru podpory klientům, aby byli schopni samostatného života, 
kvůli nedostatku bytů toto není možné.  
 
Pan Antoš 
Je důležitá spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami, kdy se testuje 
spolupráce mezi linkou důvěry a CDZ. Klienti mohou o víkendu telefonovat na 
linku důvěry v případě akutní potřeby a CDZ získává zpětnou vazbu, v jaké 
situaci se jejich klient nachází.  
 
Systémovým problémem v brzké budoucnosti (a zřejmě skrytě již nyní)  
je otázka sociální prevence. S nárůstem cen nejen energií by měly být 
zpracován sociální krizové plány, rozvoj potravinových bank, případně bydlení 
pro nízkopříjmové skupiny.  
 
Rostislav Honus 
Důležitá se jeví oblast gerontopsychiatrie a to nejen ve vztahu k seniorům tzv. 
zdravým, ale především u osob, které dlouhodobě užívali psychotropní látky.  
Propojení je rovněž s PSR a PSDP, kdy by měly být stanoveny společné 
postupy v jednotlivých oblastech.  
Senioři – nedostatek pobytových služeb, nejen pro duševně nemocné, 
spolupráce zdravotnictví a pobytové služby, přechodové plány – dlouhodobé, 
SDZ se zaměřením na gerontoterapii.  
Děti a rodina – edukace v rámci SAS, vyškolení pracovníci a včasná 
identifikace duševního onemocnění u dětí.  
Drogy – generace stárne, vyžaduje dřívější zajištění pobytovou službou.  
Stigmatizace cílové skupiny, neprostupnost služeb, edukace pracovníků 
v sociálních službách zajišťujících služby pro jiné cílové skupiny.  
 
Tonda Liška 
Existuje ověřená poptávka po kognitivní rehabilitaci, a to nejen ze strany 
seniorů, ale i dalších cílových skupin.   
 
Paní Holková 
Je nastartována spolupráce v rámci reformy psychiatrické péče.  
Je zapotřebí, aby fungovaly aktivity pro zajištění prevence a včasný záchyt, 
kdy by měla spolupracovat škola s rodiči a s poskytovateli služeb i dalšími 
subjekty.  
 



 

Podpora peer konzultantů zatím není zakotvena v systému, není uvedena 
v Národní soustavě kvalifikací. Přesto by bylo vhodné se na toto téma zaměřit, 
neboť se opět jedná o průřezovou aktivitu.  
Je složité zajistit multidisciplinární týmy, tak, jak jsou nastaveny pro jednotlivé 
cílové skupiny. Bylo by na zvážení, zda by bylo možné rozvinout komplexní 
multidisciplinární tým, se snížením potřeby plné kvalifikace (psychiatr-
psychiatrická sestra).  
PN je ochotna komunikovat telefonicky, neboť není možné se účastnit všech 
týmů.  
SAS by se měly vzdělávat v rámci trauma informovaného přístupu.  
 
Paní Kseničová 
Je důležité zajistit klientům bydlení, podporovat sociální podniky  
a zaměstnávání cílové skupiny.   
 
Centrum Anabell (chat, zkopírováno) 
Za Centrum Anabell vnímáme potřebu propojení sociální služby  
a zdravotnictví. Proto bychom chtěli, jako Centrum Anabell, zřídit novou 
službu, a to Služby následné péče pro klienty s poruchou příjmu potravy. 
Současně bychom chtěli navýšit úvazek v rámci Odborného sociálního 
poradenství, neboť máme značný přetlak klientů.  
Vnímáme také potřebu nové služby, a to Služby následné péče – propojení 
sociální služby a zdravotnictví + zachování podpory peer konzultanta. 
 
ÚMOb Jih – paní Nábělková (chat, zkopírováno) 
Moje zkušenost z výkonu veřejného opatrovnictví – vzniká nám nový trend 
omezování osob ve svéprávnosti u osob mladšího věku závislých na drogách, 
bezpříjmových, často bez možnosti bydlení. Po dlouhém pobytu v PN Opava 
často ztrácejí schopnost vlastního uplatnění v životě. Tito lidé nám sklouzávají 
do ubytoven, kde ztrácí veškerou motivaci zlepšení své sociální situace, 
nechtějí spolupracovat. Vnímáme nedostatek sociálního bydlení pro tyto 
bezpříjmové a většinou sociálně neadaptabilní osoby. Také vnímáme 
nedostatek chráněných bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením 
v Ostravě. Bohužel Domov Přístav a Slunovrat nedokážou pojmout všechny 
osoby s naší cílovou skupinou. 
 
Asociace Trigon (chat, zkopírováno) 
Za Asociaci Trigon STD určitě zachování a podpora stávajících soc. služeb 
jako další zdroj možného rozvoje člověka směrem k pracovnímu uplatnění. 
Dále určitě i podpora rozvoje kapacit chráněných míst a obecně podpora 
zaměstnávání lidí s duš. onemocněním.  
 
Zapsala Diváková Dana 
 

 



 

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Spirála Ostrava – zažádali na podzim pro sociálně terapeutickou dílnu  

a sociální rehabilitaci o navýšení úvazku do krajské sítě, bylo jim vyhověno,  

od začátku roku došlo tedy k posílení týmu. Další personální navýšení 

neplánují.  

Ministerstvo zdravotnictví – Ing. Holková oznámila ukončení svého 

působení pod MZ k 28. 2. 2022. Součástí zápisu je také dokument  

od Ing. Holkové – Reforma péče o duševní zdraví – stav v MSK,  

kde je shrnuto, co se doposud povedlo a v čem je potřeba pokračovat.  

Pavučina – prioritou je udržení zaměstnaných peer lektorů, v centru aktuálně 

probíhá rekonstrukce prostor. 

Charita sv. Alexandra – podporované zaměstnávání Target, přes avizované 

ukončení činnosti k 31.12. 2021 funguje i nadále. 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 


