
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 

 

 

DATUM: 25. 10. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum trénování paměti – Mens Sana, z. ú. 

   Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT KP 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

 

1. Informace z MT KP 

Manažer a kontaktní osoba předali informace z jednání manažerského týmu, 

informovali o vyhodnocení akce Lidé lidem, o dotačním řízení, o konferenci 

k projektu Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovní 

obcí, která proběhne dne 8. 11. 2022 na Ostravské univerzitě. Rovněž předali 

informace týkající se vánočních trhů a vánočního setkání KP pro všechny 

členy pracovních skupin, které se uskuteční dne 6. 12. 2022  

na Slezkoostravském hradě, pozvánku bude zaslána. Informovali také  

o konání akce Dobrovolník roku, která proběhne dne 5. 12. 2022  

od 15.00 hod. v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, místnost  

č. 206A.  

 



 

2. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Centrum duševního zdraví Ostrava – ve spolupráci se Světovou 

zdravotnickou organizací budou realizovat projekt zaměřený na ukrajinské 

uprchlíky, předpokládá se propojení dětského CDZ s CDZ pro dospělé. V týmu 

budou sociální pracovníci, zdravotníci a tlumočníci. Kontaktní osoby jsou  

p. Kramná a p. Svačina. 

ÚMOb Poruba – od 15. 11. 2022 do 14. 12. 2022 lze žádat o dotace. Žádost  

o poskytnutí dotace lze podat pouze elektronicky prostřednictvím formuláře, 

jenž je k dispozici na webových stránkách městského obvodu Poruba. V rámci 

městského obvodu registrují zvýšený počet osob s duševním onemocněním. 

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – stejně jako v Porubě zaznamenávají 

nárůst počtu klientů s duševní onemocněním. 

Na vlně změny – realizují destigmatizační program pro středoškoláky, 

probíhají u nich také svépomocné skupiny. 

Pavučina – změna místa poskytování služby na ulici Opavská 776/87, 

Ostrava-Poruba. Došlo také ke změně věku u cílové skupiny na 16 let až  

80 let. Přijali jako zaměstnance 2 peery, kteří u nich působili. 

Linka důvěry – fungují bez zásadní změn, došlo pouze k personálním 

změnám v týmu. 

Domov Slunovrat – ponechali si 1 peera, nově budou mít také psychiatrickou 

sestru. Proběhl u nich audit, do budoucna možná transformace domova stejná 

jako proběhla u organizace Čtyřlístek. 

ÚMOb Radvanice a Bartovice – řeší především problematiku ukrajinských 

uprchlíků vzhledem k ubytovně nacházející se na území městského obvodu. 

V současné době se jedná o cca 100 osob na ubytovně a další uprchlíci jsou 

ubytováni v rodinných domech. Zapojili se také do sbírky potravinové pomoci 

pořádané MMO. 

ÚMOb Ostrava-Jih – stejně jako ostatní obvody vnímají nárůst počtu klientů 

s duševním onemocněním. Úzce spolupracují s Potravinovou bankou 

v Ostravě-Vítkovicích. 

Mlýnek – zúčastnili se rekondičního pobytu v Malenovicích, rozšířili terapii 

vaření, procvičování paměti a psychoterapii. Dne 2. 12. 2022 se v galerii Plato 

zúčastní akce Křídlení.  



 

Asociace Trigon – realizovali Evropské dny handicapu, fungují  

ve standardním režimu, pro CDZ hledají sociálního pracovníka. 

Krizové centrum Ostrava – pobytová služba a ambulance beze změn, 

terénní služba rozšířena do celého MSK. Hlavně okresy FM a NJ.  

Další pracovní úvazky pro okresy Ostrava-město a Karviná od roku 2023. 

Stále působí v rámci KACPU. 

Spirála Ostrava – oslavili 10 let fungování, sociálně terapeutická dílna 

navýšení na 4 úvazky, v rámci sociální rehabilitace realizují destigmatizačně 

preventivní program „Blázníš, no a!“ zaměřený na středoškolské studenty. 

FN Ostrava – představení nové sociální pracovnice Mgr. et Bc. Hany 

Žurovcové, v rámci nové budovy došlo k přestěhování dětské psychiatrie, 

v prosinci dojde ke stěhování dalšího oddělení – gerontopsychiatrie. 

Personálně jsou velmi poddimenzovaní. MUDr. Almássy bude nově realizovat 

stacionář zaměřený na osoby s hraniční poruchou osobnosti. 

Charita sv. Alexandra – u poradny došlo k prodloužení akreditace  

na poddávání návrhu oddlužení u klientů, chráněné bydlení má novou vedoucí 

Hanu Gumpingerovou, DiS. V současné době mají v rámci chráněného 

bydlení volnou kapacitu, především pro ženy. Oslavili také výročí 10 let 

fungování chráněného bydlení. Aktuálně hledají sociálního pracovníka.  

Do budoucna by chtěli rozšířit portfolio nácvikových bytů.  

  

 

 

 

Zapsali:  Mgr. Antonín Liška – manažer PS 

  Mgr. Petr Habram – kontaktní osoba PS 

 

 

 

 

 

 


