
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

 

DATUM: 1. 4. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: Spirála Ostrava, Jaromíra Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina 

 

PROGRAM 

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

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Tvorba 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  
ve městě Ostrava 
 
Záznam z jednání Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 

 

 
 

Cíl 1 Zajistit dostupnost sociálních služeb a souvisejících aktivit pro 
cílovou skupinu 
 

Popis cíle Podpora dětí a mládeže s duševním onemocněním je prioritní 
oblastí …. 

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 
 

1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro 
cílovou skupinu  
1.2. Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj souvisejících aktivit 
pro cílovou skupinu 
 



 

Opatření 1.1   Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu  
 

Aktivita 1.1.1. Rozvoj sociálních služeb navázáním spolupráce  
a casemanagementu se SAS 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci Rozvoj sociální rehabilitace a služby následné péče rozšířením 
věkové hranice cílové skupiny na děti a mládež 
Stáže k získání zkušeností v organizacích, které tyto formy práce 
zajišťují  
Rozvoj multidisciplinární spolupráce se zaměřením na děti a mládež 
Realizace workshopů a supervizí se zaměřením na sdílení 
odborných zkušeností  
Navýšení kapacity - 0,5 úv. Koordinátor aktivit  
 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MSK, EU, nadace a dary 
od SMO 200 000,-  

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Realizace 5 workshopů a supervizí 
Realizace 5 stáží  
Realizace 5 případových konferencí 

Realizátoři  Spirála Ostrava, z.ú. 
 

 
 

Aktivita 1.1.2.  Vznik služby následné péče pro děti a mládež s poruchami příjmu 
potravy  

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci Zajištění 3,0 úvazků (2x SP/rodinný terapeut + 1x psycholog)  
od roku 2023 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

1 980 000,- Kč  
SMO, MSK, nadace a dary 
 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Realizovaná služba 
Zajištění služby pro 50-60 osob ročně 
Navýšené úvazky o 3 - 2x SP/rodinný terapeut + 1x psycholog) 

Realizátoři  Centrum Anabell 

 
 
 
 
 
 
 



 

Aktivita 1.1.3. Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen 

Termín realizace 2024 - 2026 

 Kroky k realizaci Vyjednávání k zařazení do KS sociálních služeb o 1 úvazek  
pro sociálního pracovníka 2024 
Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka 1 úvazek 2024 
Navýšení úvazku Asociace TRIGON, o.p.s. o 1 úvazek 2024 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MSK, EU, nadace a dary 
 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

2024 660 000,- Kč 

Indikátory  Navýšený úvazek o 1 

Realizátoři  Asociace Trigon  

 
 

Opatření 1.2   Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj souvisejících aktivit pro cílovou 
skupinu  
 

Aktivita 1.2.1. Rozvoj aktivit pro děti a mládež s cílem prevence duševních 
onemocnění program Blázníš, no a? 
 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci Proškolit metodiky pro zajištění programu 
Realizovat program pro děti a mládež 
Navýšit kapacity realizátorů programu 
Realizovat projektové dny ve školách 
Realizovat setkávání se zástupci škol 
0,5 úvazek peer asistent 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MŠMT, nadace a dary, poplatky účastníků 
Od 2023 180 000,- Kč 
Od 2023 100 000,- Kč na peer asistenta 
 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Počet realizovaných programů 20 

Realizátoři  Spirála Ostrava, z.ú., CPRDZ, Na vlně změny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Aktivita 2.1.1. Navýšit kapacitu chráněného bydlení 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci Navýšení o   2,5 úvazku MENS SANA 
Zajištění 6-8 lůžek  
4 lůžka pro klienty s duální diagnózou 
Navýšení úvazku Charita sv. Alexandra o 0,5 úvazku, což je zajištění 
2 místa pro klienta  
Rozvoj chráněného bydlení s prvky Recovery Housing 
využití kapacit odbornosti CDZ Ostrava 
Adaptační pobyty pro dlouhodobě hospitalizované (2 lůžka) 

Pobyty v chráněném bydlení (6 lůžek) 

Prostupný systém (do nižších forem podpory) 

Asociace Trigon: 

• Zajištění prostor pro realizaci služby 2023  

• Rekonstrukce prostor a jejich vybavení 2023–2024 

• Vyjednávání k zařazení do KS sociálních služeb, 
přeregistrace služby 2023–2024 

• Komunikační platforma 2024–2025 

• Nábor pracovníků v přímé péči a klientů 2024 

• Zahájení pilotního provozu chráněného bydlení 
komunitního typu 2024–2025 

• Ostrý provoz 2026 
 

 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MSK, EU, nadace a dary 
2023 Charita sv. Alexandra 330 000,- Kč + 1 650 000,- Kč MENS 
SANA = 1 980 000,- Kč 
2024 Asociace Trigon 4 290 000,- Kč   
(od 2024 celkem 6 270 000,- Kč) 
 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Navýšené kapacity  
Zřízeno 13 nových lůžek, a to i pro klienty s duální diagnózou 

Realizátoři  MENS SANA, Asociace Trigon, Charita sv. Alexandra 

 
 
 

Cíl 2 Podporovat rozvoj sociálních služeb v oblasti bydlení pro osoby 
s duševním onemocněním  

Popis cíle  

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 

2.1 Rozvoj kapacit samostatného bydlení 
 



 

 
 

Opatření 3.1   Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem  

Aktivita 3.1.1. Realizovat pravidelná meziresortní setkávání s odborníky ze 
sociální a zdravotnické oblasti 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci Realizace setkávání jednotlivých aktérů působících v oblasti 
podpory osob s duševním onemocněním 
Realizace kulatých stolů 
Realizace případových konferencí  
 

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MSK, nadace a dary 
0 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory na rok  Realizována setkání  
Realizovány kulaté stoly 
Realizovány případová konference 

Realizátoři  SMO, NNO, zástupci dalších subjektů 

 
 
 
 

 
 

Opatření 4.1   Podporovat zaměstnávání osob 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  

Termín realizace 2023 - 2026 

Cíl 3 Zajistit přenos informací mezi resorty o průběhu a realizaci 
transformace psychiatrické péče 

Popis cíle Výstup – zajištění plynulejšího přechodu pacienta z PN  
do sociální služby 
 

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 
 

3.1. Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním 
sektorem  

Cíl 4 Podporovat rozvoj pracovního uplatnění osob s duševním 
onemocněním 

Popis cíle  

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 
 

4.1. Podporovat zaměstnávání osob s duševním onemocněním 
na chráněném trhu práce  
 



 

 Kroky k realizaci 2023 Navýšení úvazků peer konzultanta o 2 úvazky Asociace Trigon 
2023 Centrum Anabell – nový úvazek na peer konzultanta 1,0 
2024 Spirála Ostrava – navýšení úvazku peer konzultanta o 1,0  
2023 Domov Slunovrat – 1 úvazek  
2023 CPRDZ – 1 úvazek  

Neinvestiční náklady 
a zdroje 
financování/rok 

SMO, MSK, nadace a dary 
CPRDZ 100 000,- Kč SMO  
Domov Slunovrat 440 000,- Kč 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Navýšený úvazek na peer konzultanta o 5 
Nový úvazek na peer konzultanta  

Realizátoři  Asociace Trigon 
Centrum Anabell 
Spirála Ostrava 
Domov Slunovrat 
CPRDZ 

 
 

Zapsala Dana Diváková 
 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Novými členy pracovní skupiny se staly organizace Na vlně změny  

a Centrum duševního zdraví Ostrava. 

Linka důvěry – nově poskytuje několikrát měsíčně krizovou intervenci  

i v angličtině, ruštině a ukrajinštině pro cizí státní příslušníky. 

 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 


