
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI-celá skupina 

 

DATUM: 15.9. 2022 od 08:30 – 10:30 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Domov Kamenec, Ostrava  

 

PROGRAM 

1, Prezentace místa prvního kontaktu SOCIOPOINT – pracovníci MMO. Přílohou 

k zápisu posílám prezentaci SOCIOPOINTU. Součástí bylo i představení 

vytvořených manuálů k pěti tematickým oblastem. Tyto manuály slouží pro 

poskytovatele sociálních služeb. 

Domácí násilí na seniorech 

Bezdomovectví 

Dluhová problematika  

Osoba s duševním onemocněním 

Osamělý senior 

Distribuovány byly poskytovatelům sociálních služeb, jednotlivým ÚMOb a na další 

instituce a organizace zabývající se sociální ochranou. V současné době již nejsou 

k dispozici v tištěné podobě, ale lze si je stáhnout z webových stránek Sociopointu. 

https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/.  

2, Představení stávajících sociálních služeb ÚMOb Slezská Ostrava a nového 

Domova pro seniory v Antošovicích  - Mgr. Kateřina Krenželoková /vedoucí domova 

pro seniory Antošovice 

3, Tvorba 6.KP – 14.9. 2022 byl Zastupitelstvem města Ostrava schválen 6. 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2023–2026.  

„ Celý proces přípravy dokumentu trval přibližně jeden a půl roku. V průběhu tohoto 

času proběhlo mnoho jednání, schůzek, focusních skupin, dotazníkových šetření  

a dalších činností směřujících ke zmíněnému cíli. Jako manažeři pracovních skupin 

https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/


 

 

komunitního plánování jste měli nezastupitelnou roli při přenosu informací mezi 

všemi zúčastněnými stranami v plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši angažovanost a odbornost, kterou jste do 

procesu plánování směřovali. Vážím si Vaší vložené energie a optimismu. Ne vždy 

bylo vše jednoduché a šlo hladce podle představ. Avšak díky Vám vznikl dokument, 

který bude pro následující čtyřleté období oporou pro realizaci a rozvoj služeb a 

aktivit ve městě Ostrava a který reaguje na skutečné a zjištěné potřeby obyvatel 

města Ostravy.   /Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MMO/ 

 

Informace z aktuální rekonstrukce Domova Korýtko, podala paní Kristýna Slaná. 

V současné době je služba poskytována v náhradních prostorách organizace 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., a to na ulici 

Hladnovská 751/119712 00 Ostrava-Muglinov a Na Liščině  

 

 

 

Nejbližší plánované akce PS Senioři  

24.10.2022 v 9:00 na MMO /pobytová skupina – zasedací místnost 504, přístavba 

MMO 

24.11.2022 v 9:00 na MMO/terénní skupina – zasedací místnost 504, přístavba 

MMO 

 

 

 

Zpracovala 16.9. 2022 

Marta Machová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


