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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

DĚTI A RODINA  

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 28. 2. 2019 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, Nová 
radnice, zasedací místnost 206 a 

 

 

PROGRAM 

1. Představení nového webu www.fajnarodina.cz, možnosti propagace                
a zapojení poskytovatelů prorodinných služeb / akcí,                                       
Ing. Lucie Gwozdz Kajnarová, specialista marketingu, MMO 

2. Organizační záležitosti 
3. Vyhodnocení Plánu činnosti 2018 PS Děti a rodina, shrnutí plnění cílů             

a opatření za období IV. KP (2018 – 2021)   
4. Diskuse, různé 

 
 

1. Představení nového webu www.fajnarodina.cz 

Ing. Lucie Gwozdz Kajnarová, specialista marketingu z oddělení marketingu odboru 
strategického rozvoje MMO představila PS Děti a rodina nový web www.fajnarodina.cz a fb 
profil https: //www.facebook.com/ fajnarodina/. Zodpověděla také všechny dotazy 
přítomných. 

Oba informační kanály jsou již plně funkční, lze je využívat k inspiraci a propagaci akcí 
určených všem ostravským rodinám. Akce úzce zaměřené na specifické cílové skupiny si 
však vyžadují i adresnější komunikaci.  

V případě zájmu o zveřejnění stačí poslat informaci e-mailem na lplacova@ostrava.cz                      
nebo lkajnarova@ostrava.cz. Uživatelé facebooku mohou využít i přesdílení formou události 
/ zprávy přímo na profilu.  



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               

státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

 

Projekt „FAJNA RODINA“ můžete podpořit (pokud to umožňuje koncept Vašich web 
stránek) umístěním loga (ke stažení na stránkách www.fajnarodina.cz v části „Rodinná 
politika“) s linkem na tento web. Naleznete zde praktické informace (ať už z pohledu 
organizace nebo člena rodiny) a provozovatelé webu budou rádi za zpětnou vazbu. 

 

2. Organizační záležitosti 

• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13:00 hod.                          
v Domě pro ženy a matky s dětmi Armády spásy, gen. Píky 25 / 2980 v Ostravě – Fifejdách 

 

  

3. Vyhodnocení Plánu činnosti 2018 PS Děti a rodina, shrnutí plnění cílů             
a opatření za období IV. KP (2018 – 2021)   
 

Manažer PS DaR poděkoval členům za spolupráci při sběru informací potřebných 
k tomuto vyhodnocení a slovně zhodnotil plnění jednotlivých Opatření za rok 2018                      
i za celé období IV.KP 2015 – 2018. 

• Cíl 1, Opatření 1.1: Rozšířit kapacity krizové pomoci pro rodiny s dětmi: vyjednávání se SMO 
ve věci zajištění volné kapacity pro zřízení krizové pomoci: splněno 2015 - 2018 

• Cíl 2, Opatření 2.1: Zajištění navýšení počtu odborných pracovníků v soc. službách (odborné 
sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi): splněno částečně 2015 
- 2018  

• Cíl 2, Opatření 2.2. Iniciovat rozšíření kapacit pediatrických ambulancí pro rodiny s dětmi 
ohrožené sociálním vyloučením: splněno 2015 

• Cíl 2, Opatření 2.3: Iniciace vzniku zubní ambulance pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním 
vyloučením: nesplněno 

• Cíl 3, Opatření 3.1: Popsat současný stavu prorodinných aktivit na území města: splněno 
2015 - 2017                 

• Cíl 3, Opatření 3.2: Vytvořit návrh koncepce rodinné politiky za účasti jejich aktérů: splněno 
2016 - 2018  

• Cíl 3, Opatření 3.3: Předložení návrhu koncepce rodinné politiky zástupcům politické                    
reprezentace SMO: splněno 2018  

• Cíl 4, Opatření 4.1: Rozšířit kompetence stávajících terénních a ambulantních služeb 
k řešení dluhové problematiky: splněno (částečně) 2016 – 2018                                                                               

• Cíl 4, Opatření 4.2: Příprava realizace přednáškové činnosti na ZŠ, SŠ a v pobytových 
službách sociální prevence se zaměřením na zvyšování finanční gramotnosti: splněno 
(částečně) 2016 – 2018 

• Cíl 5, Opatření 5.1: Realizovat vzdělávací kurzy na zvyšování vztahových a rodinných 
kompetencí: splněno 2015 - 2018 
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4. Diskuse, různé 

• Přítomní diskutovali k problematice bydlení s podporou ve vazbě na V. KP. 

• Rovněž se vyskytly připomínky členů k novým či modifikovaným ukazatelům v nově 
aktualizovaném Manuálu pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících 
aktivitách ve městě Ostrava. Manažer PS se bude snažit zajistit účast kompetentního 
pracovníka oddělení soc. služeb OSVaZ MMO na dalším setkání PS DaR k odborné diskusi 
o ukazatelích. Členové mohou manažerovi PS průběžně zasílat své dotazy k tématu. 

• Karty aktivit bude konzultovat s konkrétními zástupci realizátorů v průběhu března 2019. 

 

 

V Ostravě dne 4. 3. 2019 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


