
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI-celá skupina 

 

DATUM: 26.04. 2020 od 09:00 – 11:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z MT  

➢ Akce Lidé lidem se letos uskuteční 23. 6. 2022 od 9:00 – 18:00 hod. – 

v Komenského sadech. Oficiální začátek akce v 9 hodin. Zároveň se 

zápisem posílám odkaz na Google tabulku, kde se zapisujte do stánků. Do 

každého stánku vždy maximálně 2 služby v jednu hodinu, tzn. 4 služby 

najednou. Je možné přivézt na místo letáky, informační materiály služeb, 

které se budou během dne prezentovat. 

➢ Plánované opatření a aktivity v rámci příprav 6.KP budou prezentovány 

Manažerem PS Senioři a Kontaktní osobou MMO na výjezdním setkání 19. 

a 20.5. 

Aktuální verze bude zaslána po drobných úpravách členům PS. 

 

2. Informace ze služeb /díky za poznámky Jitce Ryznarové       

Slezská Diakonie, pečovatelská služba Elim Ostrava 

- Naplněná kapacita 

- Zatím neřešili problematiku uprchlíků z Ukrajiny 

Tikvah 

- Optimální fungování 

- Výborná spolupráce s Podanými rukami 

Moravská Ostrava a Přívoz – Pečovatelská služba, Odlehčovací služba 

- Velká nemocnost pracovníků, fluktuace pracovníků 

- V těchto službách nemají zkušenosti s uprchlíky z Ukrajiny 



 

 

- Problematiku ukrajinských žen s dětmi řeší OSPOD 

Podané ruce  

- Fluktuace pracovníků 

- Nemají zkušenost s pracovníky ani s uživateli z Ukrajiny 

- Připravují projekt zaměřený na podporu pečujících o lidi s  Alzheimerovou 

chorobou, který bude mít dvě části : vzdělávání zaměstnanců, poradna pro 

pečující 

Charita Ostrava, Domov sv. Václava 

- Zdravotní sestry jsou na dlouhodobých nemocenských 

- Mají 3 uživatele -   seniory z Ukrajiny (smlouvy v ukrajinštině, používají 

aplikace pro překlad) 

- Mají pracovníky z Ukrajiny – zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách 

- Z příspěvku ve výši 5000 Kč musí uživatelům z Ukrajiny zůstat 15%.  Zařízení 

bude služby pro občany z Ukrajiny dofinancovávat dotacemi 

Domov Čujkovova  

- Provoz zařízení se navrátil do běžného života. Plánují se hromadné výlety, 

společenský život 

Odlehčovací služba Mobilní hospic Ondrášek 

- Služba přijímá nové klienty 

Pečovatelská služba Diakonie ČCE 

- Služba hledá nové zaměstnance 

- Plná kapacita 

- Služba nemá zkušenost s uprchlíky z Ukrajiny 

Centrum pro zdravotně postižené, osobní asistence 

-  naplněná kapacita 

Sociální služby Slezská Ostrava 

- V PS je plná kapacita 

- V OS hledají nové pracovníky 

- V červnu 2022 se otevře nový domov v Antošovicích 

Armáda Spásy, Domov Přístav  

- Naplněná kapacita 

- Rádi by zaměstnali zdravotní sestřičky z Ukrajiny (dlouhodobý proces získání 

kvalifikace apod.) 

- 25.5.2022 se v Praze uskuteční konference Osoba bez domova jako pacient 



 

 

- Chtěli přijmout kuchaře z Ukrajiny (neměl zdravotní průkaz, tak to neklaplo) 

Domov Slunečnice 

- Nedostatek pracovníků v přímé péči 

- Mají 5 zaměstnanců z Ukrajiny (prádelna, kuchyň, ergopracovník, 2 pracovníci 

v přímé péči) 

- Mají 3 uživatele z Ukrajiny  

- Poděkovaní paní Cvikové z úřadu 

- Komunikace s pracovníky a uživateli z Ukrajiny – překladače, RJ, uživatelé si 

dělají kurz ČJ 

Na Výminku  

- Plná kapacita zařízení 

- Problém najít kvalitní pracovníky 

- Mají žádost o umístění ukrajinského seniora do zařízení 

Obvod Ostrava Jih  

- Mají zkušenosti se sociální občany z Ukrajiny (2 zdravotně postižené páry), 

řeší umístění v různých službách, pohřeb… 

- Řeší se problémy maminek s dětmi 

- Očekává se, že bude třeba zvýšené pomoci pro seniory a zdravotně postižené 

(z Ukrajiny), kteří se těžce adaptují a možná se ani nebudou vracet na 

Ukrajinu 

- Spolupráce s překladatelkou 

- Připravují se na poskytnutí sociální podpory a  poradenství pro uprchlíky z 

Ukrajiny 

Odbor sociálních věcí Poruba 

- Řeší se problematika uprchlíků 

- Problematické jsou lidé se zdravotním postižením a „kombinované“ rodiny, pro 

které je těžké najít z hlediska individuálních potřeb všem vyhovující bydlení 

- Poskytují info o dávkách, kompenzačních pomůckách atd. 

Osobní asistence - Péče srdcem 

- Naplněná kapacita 

- Spolupráce s MŠ – děti malují uživatelům, kteří mohou být smutní ze 

současné situace, obrázky 

Centrum sociálních služeb Jih 

- Pobytová OS, terénní OS 

- Hledají 2 pracovníky sociálních službách do terénní odlehčovací služby 

- Nebrání se možnosti přijmout pracovníka z Ukrajiny, ale bojí se jazykové 

bariéry 



 

 

Ledax Ostrava 

- Hledají 1-2 zdravotní sestry 

- Mají 2 pracovníky v přímé péči z Ukrajiny, kteří umí částečně česky 

- Proběhla kontrola z KÚ, 3 denní inspekce s dobrým výsledkem 

Slezská Humanita, Orlová 

- Naplněná kapacita 

- Organizace se zapojila do materiálně – technické pomoci uprchlíkům 

z Ukrajiny v Orlové 

Strom života, mobilní hospic 

- Poradna je v současné době také zaměřena na paliativní poradenství 

- Služba chce začít věnovat zdravotní oblasti 

- Byla přijata nová sociální pracovnice 

- Hledají zdravotní sestru 

- Fluktuace pracovníků 

Centrum sociálních služeb Poruba 

- Hledají pracovníky v sociálních službách 

- Přibírají nové uživatele 

Senioři ČR 

- Zajišťují různé aktivity, které lidi sdružují 

- Členové spolku se aktivně podílí na dárcovství pro Ukrajinu 

Domov pro seniory Sluníčko 

- Zaměstnávají 2 zaměstnance z Ukrajiny na DPP  

- Spolupráce s překladatelkou z OU 

- Donedávna přijímali pouze uživatele z Korýtka. V současné době přijímají 

uživatele z venku. 

- Hledají kuchaře 

- Budou obhajovat certifikaci Vážka /4.5. byl certifikát Vážky prodloužen -

gratulujeme      / 

Domovinka pro seniory, Diakonie ČCE 

- Týdenní stacionář – plná kapacita 

- Denní stacionář – přijímáme nové uživatele 

- Víkendová odlehčovací služba – jsou volná místa 

- Poslední čtvrtek v měsíci v 16. hod probíhají setkání pečujících 

 

 



 

 

Nejbližší plánované akce PS Senioři  

30.6. 2022 od 8:30 do 12:30 – workshop s psychologem PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. 

na téma „Jednání s nositeli psychiatrické diagnózy“. Místo: Domov Slunovrat. 

Workshop je bezplatný. Je realizován v rámci Opatření a Aktivit 5.KP. 

Počet míst omezen. Prosím o zaslání jmen zájemců o tuto akci do 31.5.2022 na můj 

email. 

 

Zpracovala 4.5. 2022 

Marta Machová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


