
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   15. 9. 2022, 13:00 – 15:00   

MÍSTO KONÁNÍ: Gcentrum Ostrava, Čujkovova 40a, Ostrava 

Zábřeh, 70030 

 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 

2. Změna člena pracovní skupiny 

3. Volba nového člena pracovní skupiny 

4. Informace o projektu Sdílené bydlení – Rosťa Honus + Romana Bélová 

5. Aktuální informace ze služeb 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

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

jejich osobní účast. 

 

2. Změna člena pracovní skupiny 

Dochází ke změně v personálním obsazení Chráněného bydlení Slezské 

diakonie, kde místo Iriny Tkáčové nastupuje Pavel Schwarz. 

Tímto pan Schwarz žádá o vstup do pracování skupiny. 

Pro  13 

Proti  0 

Zdrželo se 0 

Pan Schwarz se stává členem pracovní skupiny  

 

3. Vstup člena pracovní skupiny 

Na základě žádosti Dětského centra Domeček p.o. manažer pracovní skupiny 

necháváná hlasovat o vstupu zástupce výše zmíněné organizace mezi členy 

pracovní skupiny. 



 

 

Novým členem pracovní skupiny by se stala paní Mgr. Jana Schikorová. 

Pro  13 

Proti  0 

Zdrželo se 0 

Paní Schikorová se stává členem pracovní skupiny. 
 

4. Informace z manažerského týmu 

o Zastupitelstvo bude dne 14.9.2022 schvalovat 6. komunitní plán, včetně 
podmínek dotační oblasti sociální služby a podpora osob 
s handicapem. 

o Manažer přenáší informaci z manažerského týmu v rámci výkaznictví 
Portex – nutno vykazovat aktuální a reálná data! 

 

5. Bezbariérovost – dr. Polich 

Manažer PS přednesl dotaz pana dr. Policha ze SMO k aktivitám v oblasti 
bezbariérovosti. S ohledem na ukončení členství pana Filipčíka se z pracovní 
skupiny vytrácí zástupci skupiny osob s tělesným postižením. 
Současně je otázka, jakým způsobem bude dále probíhat monitoring bezbariérovosti. 
 
Pracovní skupina se shodla na skutečnosti, že je třeba mapování bezbariérovosti 
zachovat a pokračovat dále. 
Bude třeba diskutovat případné přesunutí těchto aktivit na jiný subjekt – např. VŠB 
stavební, či jiná organizace. 
 
 
6. Informace o sdíleném bydlení 

R. Honus a R. Bélová informovali o projektu sdíleného bydlení. Cílovou skupinou 
jsou lidé s postižením, kteří jsou schopni částečně soběstačně fungovat. Např. 
kvadruplegici, lidé s tělesným postižením. V první fázi by měl být zachován intelekt. 
Nyní bude probíhat testování – tj. je potřeba vytipovat zájemce o sdílené bydlení – 
směřovat je na Slezskou diakonii a začít analyzovat potřeby. 
 
 

 

7. Informace ze služeb 

Členové pracovní skupiny sdíleli informace ze služeb a aktivit. 

Duhový dům: 

- den otevřených dveří 

- v pořadníku na domov cca 20 osob, ve chvíli, kdy se uvolnilo místo, byl 

problém jej zaplnit 

- odlehčovací služba – 5 – 70 let – více než ½ klientů mimoostravských 

 

Pan Zvolánek informoval o konferenci k Sociopointu jako místu prvního kontaktu pro 

klienty. 



 

 

Dětské centrum Domeček informovalo o dlouhodobé odlehčovací službě (1 místo) 

pro osoby do 18 let. 

AlFi 

- chystá vzdělávání v kooperaci s Nautis z.ú. 

- film Spolu – podíleli se na informacích pro herce, předpremiéra v Ostravě pro 

klienty, sociální pracovníky, úřady apod. 

- od 1.1.2022 realizace ambulantní a terénní odlehčovací služby do 15 let 

Čtyřlístek – dokončena transformace služeb 

Salome 

- stěhování pobočky v Ostravě na ul. Štramberská 

- sledují úbytek dg. autismu a nárůst dětí s nerovnoměrným vývojem osobnosti 

- problematika nedostatku odborníků pro vyšetření (pedopsychiatři, dětští 

kliniční psychologové) 

Jinak STD 

- nárůst klientů z rodin se zájmem o pracovní uplatnění 

- nedostatek kapacity 

Jinak PSB 

- nově 8 zájemců, začala spolupráce s domovem Slunovrat 

 

Definována významná potřeba pobytové odhlečovací služby pro osoby s chováním 

náročným na péči a krizového/krizových lůžek. 

 

8. Různé 

Další jednání pracovní skupiny MTKP se uskuteční 3. 11. 2022 od 13 do 15 

hodin v prostorách Salome – na ul. Štramberská (bude upřesněno). 

 

 

 

Michal Panáček v.z. 

Manažer pracovní skupiny 


