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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: 16. 5. 2019 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Dům pro ženy a matky s dětmi Armády spásy, gen. Píky 25 / 2980, 
Ostrava – Fifejdy 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Lidé lidem 2019 
3. Informace od manažera PS 
4. Informace od členů PS 
5. Diskuse, různé 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční dle potřeby členů PS v září či říjnu 2019 
(čtvrtek, od 13:00 hod.).  

 

  

2. Lidé lidem 2019   
 

Manažer PS sdělil základní informace ke dni sociálních služeb LIDÉ LIDEM 2019.  

Termín: 20. 6. 2019 

Místo : Komenského sady (za budovou Nové radnice) 

Čas trvání akce: 9:00 - 18:00  

Doba vystupování na pódiu:  9:00 – 12:00 dopolední blok, zahajuje náměstek 
primátora pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
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14:00 – 16:30 odpolední blok, zahajuje vedoucí OSVaZ 
paní Mgr. Jaroslava Rovňáková 

17:00 – 18:00 hod. – hudební vystoupení Ing. Jana Pokorného alias Pokáče na pódiu  
(manažer vřele doporučuje) 

18:00 hod. – zakončení akce 

Přestávka:  cca   12:00 – 14:00 hod. 

Moderátorka: Monika Dudová (Hitrádio Orion) 

Stánky budou fungovat nepřetržitě od 9:00 hod. do 17:00 hod. Přestávka v programu akce 
bude od 12:00 do 14:00 hod. Letáčky v el. podobě se pokusí zajistit manažer PS a následně 
rozešle členům PS k vytištění. Členům sdělí také možnosti vyzvednutí vytištěných letáků.   

Manažer také upozornil na velmi omezené možnosti bezplatného parkování v lokalitě 
Komenského sadů i na to, že při obsluze stánků není povoleno vjíždět na travnaté plochy 
parku. 

Manažer s kontaktní osobou budou připravovat stánek PS DaR již cca od 7:30 hod. První 
cca 2 členové PS DaR by mohli dojít na stánek k jeho přípravě již na 8:00 hod. Letáky a další 
propagační materiály bude možno přinášet na stánek od 8:30 hod.  

Od 9:00 do 12:00 hod., kdy bude zároveň projektový den pro školy (až 500 žáků SŠ, 
s projektovými kartami a otázkami či úkoly v nich budou členové PS předem seznámeni),                    
by mohli být na stánku přítomni v hodinových intervalech 2 až 3 členové PS. Přes polední 
pauzu bude plně postačovat přítomnost 1 člena a od 14:00 hod. mohou být přítomni                       
až 2 členové PS. Kolem 17:00 hod. si bude možno odnést propagační materiály ze stánku. 
Nevyzvednuté tiskoviny budou následně uloženy u kontaktní osoby PS pana Bc. Petra 
Štíchy. 

Přítomní členové PS se mohli napsat na stánek již na setkání, ostatní manažer PS 
neprodleně el. obešle.   

Propagační trička akce dostanou pouze manažeři a kontaktní osoby, členové PS jen 
nálepky na trička. Je povoleno prezentovat vlastní organizace členů vlastními propagačními 
tričky. K dispozici budou opět i drobné reklamní předměty města – odměna pro soutěžící 
děti, atd. 

Zázemí pro účastníky včetně šatny a toalet bude v Radniční restauraci. Každý účastník 
sloužící na stánku může také využít nabídky džbánkové vody.  

Celý program bude tlumočen do znakového jazyka. Atrakce: klauni, měření tuků, 
bezplatné testování na HIV, UV lampa, parkour s certifikovanými trenéry, ukázky 
youtuberingu, apod. 

Manažer PS požádal přítomné o uvážení a příp. sdělení požadavku na el. přípojku                  
na stánek PS do pondělí 20. 5. 2019 (včetně). Pro odpolední blok bychom na stánku měli být 
schopni mít i nějaké zajímavé aktivity. Manažer nebude klást příp. kreativitě členů v tomto 
směru žádné překážky.  

 

3. Informace od manažera PS 

Do roku 2021 bude realizován Individuální projekt Moravskoslezského kraje Podpora 
služeb sociální prevence 3 zaměřený na všechny služby sociální prevence a všechny cílové 
skupiny. Možno si požádat i na rozvoj služeb. 
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Město Ostrava bude reflektovat na přísl. výzvu jako realizátor a nositel projektu 
„SOCIOPOINT“ – bezbariérové informační místo pro osobní návštěvu a 1. kontakt občana se 
soc. službami a souvisejícími aktivitami, kde dojde k jejich „nasměrování“ na odborníky. 
Předpokládá se, že SOCIOPOINT bude umístěn přímo v Nové radnici.  

SMO nebude vyhlašovat zvláštní výzvu k poskytnutí mimořádných dotací v oblasti soc. 
péče pro rok 2019. Primárně by poskytovatelé měli využít dofinancování soc. služeb 
Moravskoslezským krajem (z krajské rezervy, z kap. 313). Individuálně se poté mohou                   
s žádostí obrátit i na přísl. administrátory dotací SMO v oblasti soc. péče a projednat situaci 
financování konkrétní služby či služeb.  

 

4. Informace od členů PS 

Pracovníci Armády spásy nás ochotně provedli soc. službami - noclehárnou pro ženy              
a azylovým domem pro ženy a matky s dětmi. Členům PS ochotně zodpověděli všechny 
dotazy, za což jim patří poděkování.  

 

 

5. Diskuse, různé 

Ing. Dagmar Hoferková z ADRY informovala o připravovaném přesunu sídla organizace                                           
a dobrovolnického centra z „Kuřího rynku“ do objektu v Porubě v bezprostřední blízkosti  
ulice Martinovské v průběhu letních měsíců. Na podzim by rádi přivítali jednání naší PS                          
již v novém sídle včetně krátké prezentace jejich aktivit. 

Členové PS společně diskutovali nad aktuální problematikou bezdoplatkových zón,                   
o posuzováním sociálních dávek spojených s bydlením, aj. 

  

Příloha: Prezentace LIDÉ LIDEM 2019 

 

 

 

V Ostravě dne 24. 5. 2019 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


