
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

konaného dne 14. 4. 2022 v Klubu seniorů na ulici Sadová 

Přítomni:  Pačutová Hana, Ivana Tichá, Gabriela Romanová, Iveta Velčovská, Matýsek Petr, 

Matýsková Alena, Morongová Gabriela, Wittichová Gabriela, Dyrdová Marcela, 

Mikolášová Karin, Petra Křibík Dominíková, Radovan Pácl, Martin Kopáček, Malíková 

Lenka, Martina Charvátová, Pavelková Silvie, Jourová Jana  

Omluveni:   Slívová Vendula, Tereza Nytrová, Veronika Kovalová, Hegerová Alena, Markéta 

Body, Salvetová Vladimíra, Orlíková Jolana, Natálie Hamplová, Koulová Jana, 

Zárubová Pavlína, G. Kuboň, Dominika Jonáková 

Nepřítomni:   

Program: 

1. Zahájení setkání, představení hosta  

2. Příprava nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

3. Různé 

Průběh jednání: 

1) Přivítání členů skupiny a představení hosta 

 Vedoucí PS přivítala všechny přítomné a představila zaměstnance odboru sociálních 

služeb, paní Křibík Dominíkovou a pana Pácla, kteří zastupovali paní Slívovou. 

 Paní Karin Mikolášová z Poradny rané péče EUNIKA Karviná členům skupiny sdělila, 

že ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam byl vytvořen dotazník pro rodiče 

dětí s postižením. Ten má mapovat potřeba volnočasových aktivit pro tyto děti. 

 Byl přivítán host, paní Sochorová, maminka dcery s Downovým syndromem, která 

nemůže pro svou dceru najít taneční kroužek (buď inkluzivní, nebo jenom pro děti s 

postižením). Dále sdělila své potřeby a problémy se kterými se potýká. Především hledá 

vhodného logopeda. Dále informovala, že rodiče dětí s postižením by uvítali pomoc při 

realizaci volnočasových aktivit pro své děti do 7 let věku. Byla jí doporučena návštěva 

SPC ve Frýdku-Místku nebo v Ostravě a předán kontakt na logopeda a muzikoterapeuta.   

2) Příprava nového střednědobého plánu 

 Debata nad novými cíli a opatřeními při tvorbě nového komunitního plánu. Vedoucí PS 

informovala členy skupiny o stavu přípravy nových cílů. Následně byly probírány 

změny u jednotlivých cílů a opatření.  

 Byly diskutovány potřeby seniorů se zdravotním postižením, např. skutečnost, že 

některá chráněná bydlení nepřijímají osoby starší 65 let. 

 Členové skupiny prezentovali upravené cíle a opatření, které zaslali vedoucí skupiny. 

 Probíhala debata nad platformou zaměstnanosti, jejíž cílem by bylo zvýšení 

uplatitelnosti OZP na trhu práce a která by sdružovala zástupce neziskových organizací. 

Jejich zájmem by bylo rozšíření povědomí zaměstnavatelů o problematice zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením nástroji, jako jsou např. kampaň a osvěta. 



 Vedoucí PS informovala o cílech a opatřeních, kdy nebyl nalezen realizátor, který by 

byl schopen naplnit pojmenované potřeby. Členové skupiny mají zašlou vedoucí 

pracovní skupiny své komentáře k těmto cílům (pouze za cíl, který se jich týká). 

 Vedoucí PS zpracuje a upraví cíle a opatření na základě zaslaných připomínek. 

Upravené zašle skupině k vyjádření. 

 

3) Různé: 

 Členové skupiny diskutovali o potřebnosti pobytové sociální služby pro rodiče a dítě s 

mentálním postižením, kdy jsou oba v seniorském věku. V současné době není možné 

společné umístění těchto rodičů a dětí. Podobný problém je i u manželů, kdy jeden z 

nich trpí demencí. Nelze ale říct, kolika lidí se tento problém týká. 

 Probíhala debata ohledně převozu imobilních klientů za pomoci hasičského 

záchranného sboru ve spolupráci s jeho příslušníkem z Ostravy. Vedoucí PS ověří. 

Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční dle potřeby, termín a místo bude členům 

pracovní skupiny s předstihem zaslán emailem. . 

 

 

Zapsali: Radovan Pácl 

Korekce: Vendula Slívová, Gabriela Romanová 

 

Distribuce: emailem 


