
Zápis z jednání 2. PS 

Cíl 1 Podporovat rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením včetně 
autismu 
Opatření 1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
 
Aktivita 1.1.1. Navýšit kapacitu rané péče 

• Sl. Diakonie  Salome –  o 1 úvazek 

 
Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence 
 

• Centrum pro zdravotně postižené MSK – navýšení o 2 úvazky 

• Centrum pro rodinu a soc. péči – 2 úvazky  

• Podané ruce – 1 úvazek osobní asistence  
 
 
Aktivita 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem 

• Dětské centrum Domeček – 1 úvazek ?  

 

Aktivita 1.1.4Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení 

• Jinak o.p.s.- rozvoj Podpory samostatného bydlení navýšení o 4,15 úvazku, úvazek je 

na i pro osoby s duševním onemocněním 

• Čtyřlístek – nebudou navyšovat kapacitu, nedostatek kapacit pobytových služeb pro 

osoby se specifickými potřebami. 

 

Aktivita 1.1.5 Navýšit kapacitu Chráněného bydlení  

• Slezská diakone - Archa Chráněné bydlení – navýšení  o 5 úvazků,  pro 4 klienty s 

potřebou vyšší míry podpory,  24hod.. V Hrušově zachován denní provoz 

• MIKASA z.s. – chráněné bydlení pro osoby s autismem – nová kapacita 6,4 úvazků, 

počet klientů 8. 

 

Opatření 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým 

chováním 

Aktivita 1.2.1 Podpořit vznik služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi s autismem, 

mentálním postižením a atypickým chováním (agrese, autismus, mentální postižení, duševní 

porucha)   

 

Aktivita 1.2. 2 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním 



• ALFI - Odlehčovací služba pro děti s autismem – navýšení o 1 úvazek, (terénní a 

ambulantní forma) 

• Mikasa z.s. - Pobytová odlehčovací služba – nová kapacita pro max. 4 klienty, 

navýšení o XXX úvazku. 

 

Aktivita 1.2.3 – Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro osoby s vysokofunkčním autismem 

• Mikasa – Soc. rehabilitace pro osoby s autismem se zaměřením na zaměstnávání, 

navýšení o 1 úvazek a o peer asistenty (cca 250 tis./rok) 

 

Cíl 2 Zajistit adekvátní pomoc pečujícím rodinám při zabezpečení potřeb osob se zdravotním 
postižením a zvládání náročných životních situací 
 
Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami 
 
Aktivita 2.1.1 Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké ve 
zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu 
 

• Centrum Anulika z.s. – navýšení o 1 úvazek  

 
Aktivita 2.1.2 Rozvoj aktivit pro podporu pečujících, zajištění neformální péče, komunitní 
péče, home sharing.  
 

• Mikasa z.s. – Homeshering, navýšení o 3 úvazky 

• SPMP Ostrava – Neformální, svépomocná skupina – finanční podpora skupin? 

 

Aktivita 2.1.3 Zajistit kontinuální podporu pečujícím a dítěti k přípravě na osamostatnění se 

• Mikasa z.s. – aktivity pro přípravu pečujících a dítěte (mladého dospělého), cca 

250 000,-/rok 

 

Aktivita  2.1.4  Zajistit podporu osobám s hendikepem a pečujícím, kteří ztrácejí, nebo je reálný 

předpoklad, že v blízké budoucnosti ztratí schopnosti pečovat o svěřenou osobu 

• SPMP 

 

Cíl 3 Zkvalitnit trávení volného času osobám se zdravotním postižením 
 
Opatření 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby 
 
Aktivita 3.1.1 Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně 
rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb 

Okomentoval(a): [MP1]: Zde je otázka zda nejde o 
základní sociální poradenství v rámci služby a nebo následně 
službu poradenství (CPZP MSK?) 



 
Cíl 4 Podpořit služby a aktivity vedoucí k  zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

Opatření 4.1.  Zajistit služby a aktivity pro zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním 
postižením na chráněném trhu práce  
Aktivita 4.1.1.  Zvýšit počet pracovních asistentů pro usnadnění zaměstnávání  

• Prapos Prádelna - Navýšení o  1 úvazek (doplnit organizaci) 
 
 

Cíl 5 Podílet se na podpoře vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb v  odborných a na 

důkazech založených metodách práce (evidence based) s osobami s handicapem 

Opatření 5.1. Podporovat edukaci zaměstnanců v krátkodobých (1 roční), středně dobých a 

dlouhodobých (4-5 leté výcviky) kurzech/výcvicích založených na důkazech s cílem zvýšit 

kvalitu péče o klienty 

 

 

Sdílené bydlení – průřezové téma 

PS 28. 3. ve 13hod. místo?- pravděpodobně na MMO – domlouvá Štěpán 

 


