
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   28. 4. 2022, 13:00 – 15:00   
MÍSTO KONÁNÍ:  SPMP, Ludvíka Podéště 1874/4, Ostrava, 70800 
 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 
2. Hodnocení průběhu příprav 6. KP 
3. Informace z manažerského týmu 
4. Informace ze služeb a aktivit 
5. Různé 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 

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

 

2. Hodnocení průběhu příprav 6. KP 
Manažer pracovní skupiny vyzval členy PS, aby v diskusi zhodnotili přípravu 6. 
KP, diskutovali nad oblastmi, které se zdály problematické a které se naopak 
zdály v pořádku. 
Hlavní potřeby členů PS: 
- potřeba větší možnosti komunikace – rozdělení do skupin (fokusní skupiny), 

rozdiskutování tématu, potřeb a souvisejících rozvojových aktivit 
- potřeba osnovy, plánu, informací 
- potřeba představení postupu 

 
 

3. Informace z manažerského týmu 
Představení další práce na přípravách 6. KP. 
Informace o akci Lidé lidem 

o 23.6.2022 od 9 do 18 hodin 
o manažer připraví harmonogram střídání služeb a aktivit a rozešle do 

pracovní skupiny 



 

 

o případná vystoupení na podiu hlásit na email lidelidem@ostrava.cz  
Informace o personálním standardu MSK 

o stanovuje minimální personální standard pro DS, DZR a DOZP 
o více informací na https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/krajska-sit-

socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-1306/ 
Dotační program Loterie 

o Termín vyhlášení programu: 23. 3. 2022  
o Termín předkládání žádostí: 25. 4. - 6. 5. 2022  
o Termín projednání návrhů dotací zastupitelstvem města: 22. 6. 2022  
o Termín podpis smluv: od 2. poloviny července 2022  
o Finanční rámec: 4,7 milionu Kč  
o Limity výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč 

 
4. Informace ze služeb 

Anulika – informace o kreativních workshopech + aktivita pro rodiny s dětmi 
s handicapem ve Staré Bělé (bude zaslána pozvánka) 
Oříšek – informace o proběhlé konferenci a akci na Kuřím rynku 
ABC – informace o realizaci pobytů 
Diskuse nad problematikou osobních asistentů: 
- začíná se objevovat problém neschopnosti osobních asistencí pokrýt klienty 

starší 30 let se specifickými potřebami (autismus, chování náročné na péči, 
úkony polozdravotní atd.) 

- situace se zhoršuje stárnutím klientů, které v tuto chvíli zajišťuje Centrum pro 
rodinu a sociální péči 

- Jolana Goluchová zašle manažerovi PS odhad počtu klientů odcházejících 
z jejich osobní asistence v následujících 4 letech 

- je potřeba vydiskutovat, co by potřebovaly ostatní osobní asistence, aby byly 
schopny tyto klienty přijmout 

- otázka navýšení kapacity osobní asistence pro jasně vydefinovanou cílovou 
skupinu 

 
5. Různé 

Další jednání pracovní skupiny proběhne 15. 9. 2022 v Centru pro rodinu a 
sociální péči. 
 
 
 
Michal Panáček v.z. 
Manažer pracovní skupiny 
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