
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

konaného dne 10. 11 2022 v Centru pro aktivní seniory 

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Program: 

1. Zahájení setkání 

2. Aktuality z Odboru sociálních služeb SMFM 

3.   Hlasování o přijetí nového člena do PS 

4.   Rozdělení pracovní skupiny do podskupin 

5.   Kontrola úkolů, sdílení aktuálních novinek, pozvánek 

       

Průběh jednání: 

Přivítání členů skupiny a zahájení jednání pracovní skupiny. 

1) Zahájení setkání 

 Vedoucí PS přivítala všechny přítomné a omluvila z účasti na setkání pozvaného hosta 

z Úřadu práce ve Frýdku-Místku paní Mgr. Janu Koulovou - poradkyni OZP v projektu 

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu 

práce. 

 Před zahájením plánovaného programu byla členům představena nová sociální 

pracovnice Bc. Táňa Pomothyová z příspěvkové organizace Žirafa – Integrované 

centrum Frýdek-Místek. 

 Členům PS byla představena také paní Kamila Rojáková, DiS., sociální a 

administrativní pracovnice z organizace Tyflocentrum Ostrava, o jejichž novém členství 

v PS OZP SMFM, členové v průběhu setkání hlasovali. 

 Za Tichý svět, o. p. s. bude na setkání PS docházet Mgr. Bc. Alena Hegerová. 

 

2) Aktuality z Odboru sociálních služeb SMFM 

 Projektový a analytický pracovník z Oddělení koncepce a rozvoje pan Bc. Radovan Pácl 

informoval členy o nově zvolené náměstkyni primátora paní Bc. Leoně Sárkőziové, do 

jejíž kompetencí nyní spadá sociální péče, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové 

aktivity a prevence.  

 Členové PS byli již dříve vyzváni ke kontrole svých údajů ve webovém katalogu, dnes 

proběhla ještě dodatečná kontrola dodaných podkladů. 

 

3) Hlasování o přijetí nového člena do PS 

 Paní Kamila Rojáková, DiS., osobně představila aktivity organizace Tyflocentrum 

Ostrava, o. p.  s., odůvodnila zájmy organizace o vstup do pracovní skupiny a podáním 

písemné žádosti o přijetí bylo možné nové členství pracovní skupinou odhlasovat. Přijetí 

bylo jednohlasně schváleno.  

 



 

4) Rozdělení pracovní skupiny do podskupin 

 Na setkání měli členové možnost se aktivně zapojit do diskuze k rozdělení pracovní 

skupiny na podskupiny pro efektivnější spolupráci, jak tomu bylo již dříve. Jedná se o 

podskupinu Osoby se smyslovým a kombinovaným postižením, podskupinu Osoby 

s mentálním postižením a podskupinu Osoby s duševním onemocněním.  

 Členové si překontrolovali připravené podklady pro rozdělení, v elektronické podobě 

bude PS rozposláno rozdělení a témata, na kterých budou jednotlivé podskupiny 

pracovat. Jedná se o spolupráci u společných cílů a o oblasti, které se nedaří dlouhodobě 

realizovat nebo jsou problematické.  

 Paní Mgr. Marcela Dyrdová z Charity Frýdek-Místek - Zoom oznámila chystanou 

změnu, na příštím setkání bude představen nový zástupce organizace a to paní Renata 

Zbořilová. 

 Tabulka pro vyplnění průběžného plnění KP za rok 2022 bude členům poslána rovněž 

v elektronické podobě s předstihem, nejpozději na konci roku 2022. 

 Členové probrali časové možnosti, formy setkávání a možné volné prostory pro konání 

jednotlivých schůzek podskupin.  

 

 

5) Kontrola úkolů, sdílení aktuálních novinek, pozvánek 

 Členové potvrdili možnou účast na setkání PS v roce 2023 a to s převahou v termínech 

16. 3. 2023, 15. 6. 2023, 21. 9. 2023, 30. 11. 2023.  

 Vedoucí PS sdílela okrajově informace o Evropských dnech handicapu v Ostravě, 

konkrétně k tématu „Práce, která se vyplatí“. Příklady dobré praxe a bohaté zkušenosti 

se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním přednesla odborná garantka služeb 

FOKUS Vysočina, z. ú. z Havlíčkova Brodu. Manuál k metodě zaměstnávání lidí s 

duševním onemocněním IPS bude zaslán PS k možnému využití, inspiraci elektronicky. 

 Členové PS sdíleli aktuálně volné pracovní nabídky svých služeb. 

 Živá diskuze proběhla k pravidelným nedorozuměním mezi sociálními službami 

pomáhající osobám se zdravotním postižením a úřady, lékaři, SPC a dalšími institucemi. 

Členové PS by přivítali na začátku roku 2023 setkání se zástupci (kompetentních osob) 

předem navržených institucí formou Kulatého stolu, kde by měli možnost, si navzájem 

vysvětlit kompetence daných stran a hledat cesty, jak se navzájem propojit, podpořit, 

najít společnou řeč u témat, které jednotlivé strany nyní rozdělují.  

 Paní Bc. Alena Matýsková z Denního centra Maják PS informovala o úvaze rozšířit od 

roku 2023 cílovou skupinu o osoby s demencí nebo se zdravotním postižením 

neurologického charakteru. Důvodem je malý zájem klientů o hrazené služby a to 

převážně z ekonomických důvodů. 

 Paní Bc. Silvie Pavelková, DiS., předala pozvánky na tradiční vánoční jarmark sociálně 

terapeutických dílen EFFATHA, který se uskuteční dne 24. 11. 2022 od 9:00 do 15:00 

hodin v budově COOP, na ulici T. G. Masaryka 1101 ve Frýdku-Místku. Pozvánka bude 

ještě elektronicky rozeslána všem členům pro další sdílení. 

 Členy pracovní skupiny byl směrem k panu Bc. Radovanu Páclovi vznesen dotaz, zda 

plánuje SMFM v příštím roce Den sociálních služeb. V posledních letech se ve městě 



Frýdku-Místku konala Konference sociálních služeb, ale členové se shodli na 

obrovském významu akce, kde se mohou organizace potkávat s dalšími službami, ale 

především s širokou veřejností. Členové pracovní skupiny předběžně navrhli termín 

podzim 2023, ale záležet bude na mnoha faktorech.  

Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční 16. 3. 2023. Místo a čas bude členům 

pracovní skupiny s předstihem zaslán emailem. 

 

Zapsala: Gabriela Romanová 

Korekce: Vendula Slívová 

 

Distribuce: emailem 

 

  

 


