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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: 17. 10. 2019 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, Martinovská 3247/164,    
Ostrava – Martinov 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Prezentace aktivit DC ADRA Ostrava 
3. Informace od manažera PS 
4. Informace od členů PS 
5. Diskuse, různé 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Proběhlo hlasování o nových řádných členech za jednotlivé organizace a jejich 
zástupcích:  

- Tereza Sklenková, nová řádná členka za Centrum psychologické pomoci, Poradnu 
NRP Ostrava, p.o. místo paní Kopřivové 

- Adéla Kramná, nová řádná členka za lokální síťaře KÚ MSK, obnovené členství 
z důvodu pokračování navazujícího projektu 

- Hana Friedrichová, nová zástupkyně řádného člena za Krizové centrum Ostrava, z.s. 
- Iveta Vyhlídalová, nová zástupkyně řádného člena za DC ADRA Ostrava 

Všichni noví řádní členové a noví zástupci řádných členů PS DaR byli přítomnými členy 
PS jednohlasně schváleni. 

Manažer PS požádal přítomné členy o aktualizaci kontaktů na místě setkání opravou           
či dopsáním do seznamu členů, což členové také učinili. 

Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční 21. listopadu 2019, od 13:00 hod. 
v organizaci, která laskavě nabídne prostory k jednání. 
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2. Prezentace aktivit DC ADRA Ostrava  

Milé hostitelky za DC ADRA Ostrava paní Ing. Dagmar Hoferková a paní Iveta 
Vyhlídalová všem účastníkům setkaní odprezentovaly aktivity DC ADRA Ostrava                         
jako vysílající organizace včetně „cesty dobrovolníka“, tj.: procesu jak se zájemce stane 
dobrovolníkem, cílových skupin dobrovolnictví a přijímajících subjektů v dobrovolnických 
programech pro děti, pro seniory, pro osoby s postižením, pro pacienty v paliativní péči, 
mezigenerační programy. Zmínily historický exkurz i aktuální problémy a specifika aktivit 
vysílající organizace. Zodpověděly dotazy a provedly přítomné novými interiéry,                             
kde byl kladen maximální důraz na bezbariérovost a vskutku vynikající dopravní dostupnost                     
pro všechny potenciální zájemce o dobrovolnickou činnost. Prezentace DC je přílohou tohoto 
zápisu.  

 
3. Informace od manažera PS 

Manažer PS upozornil přítomné členy na základní dotační řízení na rok 2020. Příjem 
žádostí je letos zhuštěně nakumulován v krátkém časovém rozmezí cca 3. týdnů: 

- výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2020 v oblasti sociální 
péče  
Nově není vyžadováno doložení bezdlužnosti u opakovaného podání žádosti              
o dotaci, ta je vyžadována pouze u žádostí, které jsou podávány poprvé. Peněžní 
prostředky s výjimkou víceletých projektů jsou poskytovány pouze na realizaci projektu                           
v kalendářním roce 2020. Příjemce dotace je povinen hradit náklady na realizaci 
projektu bezhotovostní platbou s výjimkou úhrady daňových dokladů do 1.000,- 
Kč.  

- výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Rodinná politika na rok 
2020 

- výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků SMO na rok 2020 v oblasti 
prevence kriminality 

- výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků SMO na rok 2020 v oblasti 
protidrogové prevence  

s termínem pro podávání žádostí do všech oblastí od 21.10.2019 do 1.11.2019 

- dotační "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020" 
financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu MSK (příjem žádostí přes 
OKSlužby – poskytovatel do 5. 11. 2019. 

- dotačního program Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence                
na roky 2020-2021“ (na konkrétní služby soc. prevence, příjem žádostí                                
do 7. 11. 2019). Povinností žadatele je přiložit „Vyjádření zadavatele sociální 
služby k podpoře sociální služby v rámci Projektu“ od OSVaZ MMO – nutno tam 
do 25.10.2019 dodat minimálně finanční část této žádosti.  
 

Manažer vznesl k přítomným dotaz, který vzešel z posledního jednání MT KP: zda by 
v organizacích měli zájem o kvalitní neakreditovaný Kurz sebeobrany pro pracovníky v přímé 
péči a sociální pracovníky? Stačí sdělit e-mailem manažerovi PS (zájem, počet potenciálních 
účastníků).  
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4. Informace od členů PS 

Bc. Sabina Nováková za Spolu pro rodinu, z.s. pozvala přítomné na 2. setkání pracovníků 
OSPOD s pracovníky sociálních služeb pro rodiny s dětmi působících na území města            
k tématu Asistovaných kontaktů rodičů (nebo jiných příbuzných) s dětmi v rámci rozvodových 
sporů.  

Požádala také zástupce všech poskytovatelů asistovaných kontaktů na území Ostravy                      
o zaslání dostupných statistických dat, která jsou potřebná pro zajištění stabilní podpory 
města.  

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 v čase od 9 do 12 hodin v prostorách 
Magistrátu města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava (zasedací místnost č. 504).  
Vzhledem ke kapacitním možnostem prosí o účast vždy max. 2 osob za jednotlivé OSPOD                 
a NNO.  
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailu: sabina.novakova@spoluprorodinu.cz do 31. 10. 
2019. 

 

5. Diskuse, různé 
 

Proběhla diskuse mezi přítomnými členy PS k problematice dobrovolnictví a k tématu 
aktuálního vývoje v plnění Cíle 3 - Rozvíjet spolupráci aktérů v oblasti práce s rodinou                    
s ohroženým dítětem, Opatření 3.1 - Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků                 
při práci s rodinou PS DaR V. KP v oblast asistovaných kontaktů. 
 

Příloha: Prezentace ADRA  

 

 

V Ostravě dne 24. 10. 2019 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


