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Monitorovaný subjekt:     Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 
      
Název projektu/dotace:   „Rekondiční pobyt s rehabilitacemi a přednáškami“/35.000 Kč  
 
Předmět monitoringu:  Realizace projektu, dodržení obsahového záměru projektu  
              
Monitoring provedl:        Czeizelová Michaela, Mgr. 
  
Datum/čas: 27.09.2019, 9:00 – 10:00 hod./ hlášený  
 
Zjištění: 
 
Monitoring projektu proběhl hlášeně, a to na základě předchozí telefonické domluvy s doc. RNDr. P. Kremlem, 
CSc. (osoba odpovědná za realizaci projektu). Během monitoringu jsem hovořila s p.V.Burečkem (člen klubu) a 
pí M. Paskonkovou (členka klubu a účetní). Oba byli velmi ochotní a vstřícní a poskytli mi potřebné informace. 
Rekondice probíhala v prostorách Hotelu Bauer, Bílá, Staré Hamry a to ve dnech 25.-29.9.2019. Objekt je 
označen viditelně umístěnou cedulí s logem a názvem organizace (viz fotodokumentace). V době mého 
monitoringu se členové klubu účastnili odborné lékařské přednášky v konferenční místnosti. Abychom nerušili, 
probíhal monitorovací rozhovor v jídelně.  
Pan Bureček mne na úvod seznámil s chodem klubu, vysvětlil širší souvislosti jeho fungování a velmi přehledně 
a uceleně podal informace o smyslu a účelu nabízených aktivit klubu, vč. rekondic. Během rozhovoru se přišel 
krátce přivítat také pan docent Kreml. Ujistil se, že mám všechny potřebné informace a některé případně sám 
doplnil. 
 
Účelem použití peněžních prostředků získaných z dotace SMO je příspěvek na ubytování a stravování účastníků 
a příspěvek na rehabilitaci ostravských stomiků. Letošní rekondice se zúčastnilo celkem cca 86 členů, z toho 35 
ostravských (číslo koresponduje s projektem). 
Dopolední program tvořila převážně odborná přednášková činnost a prezentace firem, poskytujících stomické 
pomůcky a  plánované rehabilitace (masáže, sauna, plavání v bazénu, wellness). Odpoledne bylo vyhrazeno na 
výlety a kulturní akce. Podrobnější program viz níže. 
 
Rámcový program pobytu 25.9. – 29.9. hotel Bauer, Bílá 
Středa 25.9. 
12.00 - 13.00 .... Příjezd, prezence, ubytování 
13.00.................. Oběd, zahájení pobytu 
14.30 – 16.00 ..... Rehabilitace - výdej poukázek – doplatek (H. Juřinová, M. Paskonková) 
15.00 - 18.00 ..... Rehabilitace dle rozpisu 
15.00 .................. Individuální vycházky do okolí hotelu 
16.30 .................. Prezentace pomůcek firmy Welland (Marie Kučerková) 
19.30 .................. Prezentace novinek firmy Eakin (MUDr. Mráz) 
Čtvrtek 26.9. 
9 - 18 ................. Rehabilitace dle rozpisu 
9.00 .................... Prezentace pomůcek firmy B.Braun (Marek Dvorník) 
9.45 .................... Prezentace pomůcek firmy Dansac (Natálie Bauerová + 1) 
11.00 .................. Prezentace pomůcek firmy Sabrix (Olga Šmídová) 
14.00 .................. Individuální vycházky, lanovka na vrchol Zbojník, Zbojnická stezka 
14 - 17 ............... Koupání a plavání v bazénu 
20.00 .................. Společenský večer v lidovém rytmu (cimbálovka) 
Pátek 27.9. 
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9 - 18 ................. Rehabilitace dle rozpisu 
9.00 .................... Přednáška lékaře a fyzioterapeutky (MUDr. Tyrpekl, Mgr. Tyrpeklová) 
9.45 .................... Setkání s ConvaTecem a Alpíky (Janka Sivková a další) 
11.00 .................. Prezentace pomůcek firmy Coloplast (Petr Zvěřina) 
13.30 .................. Individuální výlet auty Pustevny- Stezka Valašska nebo Rožnov-Valašská zahrada 
19.30 .................. Společenský večer (hraje Eda Rakus) 
21.30 .................. Losování tomboly (Kreml, Nečasová, Paskonková) 
Sobota 28.9. 
9 - 18 ................. Rehabilitace dle rozpisu 
9 - 18 ................. Koupání a plavání v bazénu 
9.30 .................... Sportovní dopoledne - Nechytejte lelky, hrajte s námi Möllky (M. Švidrnoch) 
13.30 ................. Individuální výlet na Bumbálku – hřebenovka (Rohan) 
16.30 ................ Individuální konzultace MUDr. Tyrpekl, cvičení s lany Mgr. Tyrpeklová 
19.30 .................. Přechod nad propastí - přijímání nových členů 
Neděle 29.9. 
9.00 ................... Vycházka do okolí, individuální program, rehabilitace, plavání 
11.30 .................. Hodnocení a zakončení pobytu 
12.00 ................. Oběd 
13.30 .................. Odjezd autobusu 
Akce v jídelně 
Akce v přednáškovém sále 
Stravování: 7.00……Snídaně, 12.00……Oběd, 18.00……Večeře 
 
 
Fotodokumentace: 
Propagace města umístěna na tabuli ve vstupním foaye 
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Doplňkové informace: Klub pořádá během roku cca 36 akcí pro své členy. Přesahově je navázána spolupráce 
také se stomiky ze Slovenska, Polska a nově také Maďarska.  
Tři členové Slezského klubu stomiků působí jako dobrovolníci v ostravských nemocnicích a jsou často „osoba 
prvního kontaktu“ – se souhlasem pacienta, většinou čerstvého stomika, podávají praktické informace o životě 
se stomií (přednostně s cílem pacienta povzbudit a uklidnit). Propagace činnosti klubu probíhá formou letáčků 
(stomické poradny, jednorázové akce, pobyty, ordinace odborných lékařů atp.) a osobním kontaktem (např. 
dobrovolnická činnost). 
 
Doporučení: 
 
Projekt proběhl v souladu s předloženou žádostí a je pro vymezenou cílovou skupinu nepochybně velmi 
potřebný. Aktivity jsou přínosné tím, že umožňují členům klubu stomiků strávit smysluplně volný čas 
v příjemném prostředí, získat nové cenné informace a praktické zkušenosti a posilovat soc. kontakt. Doporučuji 
podpořit projekt v dalším dotačním období. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 30.9.2019 
Czeizelová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis zašlete na monitorovaný subjekt a rovněž na e-mail mpavelkova@ostrava.cz  
do 15.10.2019 nejpozději.  
Informace z monitoringu jsou jedním z rovnocenných podkladů při posuzování dotace  
na další období.   
 

mailto:mpavelkova@ostrava.cz

