
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   5. 1. 2022, 14:00 – 15:30   

MÍSTO KONÁNÍ:  on-line 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 

2. Stanovení potřeb v rámci pracovní skupiny 

3. Informace ze služeb a aktivit 

4. Různé 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer PS přivítal členy pracovní skupiny a hosty na jednání PS a poděkoval za 

jejich osobní účast. Přivítal také Štěpána Vozárika, manažera komunitního 

plánování a paní Danu Divákovou, která bude koordinovat tvorbu 6. Komunitního 

plánu v Ostravě. 

 

2. Stanovení potřeb v rámci pracovní skupiny 

Pracovní skupina jednala o potřebách klientů a jejich definici v rámci pracovní 

skupiny. 

Pracovní skupina vydefinovala následující potřeby: 

• Stabilizace stávajících sociálních služeb.  

• Chybí pobytová odlehčovací služba pro jednotlivé cílové skupiny, včetně 

osob po úrazech (realizována  v Duhovém domě, nicméně je omezená 

kapacita a služba je omezena na určité handicapy).  

• Nedostatečná kapacita osobní asistence a to jak pro osoby v aktivním 

věku, kteří potřebují dopomoc další osoby, tak pro osoby s autismem, děti 

a mladé lidi s potřebou velké míry podpory. 

• Nedostatečná kapacita bydlení pro dané cílové skupiny – podpora 

samostatného bydlení, chráněného bydlení, sdíleného bydlení. Realizace 

sdílené péče v jednom „domě“ pro různé cílové skupiny, včetně osob po 

úrazech,  kdy jedna služba zajistí více klientů na jednom místě, čímž se 

sníží náklady na zajištění služeb.  



 

 

• Nedostatečné množství bezbariérového bydlení pro cílové skupiny.  

• Rozvoj aktivit pro podporu pečujících, zajištění  neformální péče,  

komunitní péče, home sharing.  

• Podpora zaměstnávání a trávení volného času s asistencí.  

• Nedostatek služeb pro dospívající, případně dospělé (viz analýza). 

• Rozvoj peer programů pro doprovázení klientů jak do služeb, také v rámci 

zaměstnávání a za volným časem v rámci návazných aktivit.  

• Rozvoj tranzitních programů pro zvýšení samostatnosti cílových skupin – 

přechod mladých lidí do dospělého života. (Do aktivit – využití dotačních 

programů pro osamostatnění mladých dospělých se zdravotním 

handicapem). Kontinuální práce s rodinou.  

• Rozšíření Krizového centra Ostrava o dočasnou krizovou pomoc 

(souvislost s nedostatečnou kapacitou psychiatrů a psychologů).  

 

Dále se v různém objevili následující témata: 

• V pracovní skupině chybí zástupce uživatelů s tělesným postižením, díky tomu 
chybí informace, zda jsou dostatečně saturováni službami, zda se mohou 
vracet do běžného způsobu života a co k tomu potřebují.  

• Průřezová témata budou rozpracována částečně v každé PS, přičemž budou 
realizovány ad hoc pracovní skupiny, které se budou podílet na řešení daných 
témat. 

• Jako systémová chyba bylo definováno, že PS MKTP není  začleněna do 
strategie sociálního vyloučení, což se týká více pracovních skupin.  

 
 

3. Informace ze služeb a aktivit 

Manažer PS vyzval členy PS ke sdílení informací ze služeb a aktivit. 

 

4. Různé 

Následující setkání proběhnou dle covid situace v rovině osobní. 

 

 

 

 

Michal Panáček v.z. 

Manažer pracovní skupiny 


