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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: 19. 6. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Dětské centrum Domeček, p.o., Jedličkova 5, Ostrava - Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Diskuse, různé 

 
 

1. Organiza ční záležitosti 
 

Členy pracovní skupiny Děti a rodina osobně přivítala paní ředitelka Dětského centra 
Domeček, p.o.   

Manažer PS sdělil, že předpokládá další setkání PS koncem září či začátkem října 2018. 

 
2. Diskuse, r ůzné 

 
• Bc. Adéla Kramná, DiS., lokální síťař na území správního obvodu ORP Ostrava KA1 

„Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPO“ v rámci projektu "Systémový rozvoj                            
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" seznámila přítomné s aktuálním 
vývojem tohoto projektu a informovala o proběhlých aktivitách i o tom, co chystají 
pro nadcházející období.   
Počátkem tohoto roku se zaměřili především na resort školství (např. ZŠ, ZŠ 
speciální, gymnázia, SPC) a navázali spolupráci s vedoucí odboru školství a sportu 
MMO. Následně byly „síťařky“ zapojeny do pravidelných setkávání školních metodiků 
prevence ostravských škol v pedagogicko-psychologické poradně. Zde hovořily                   
o aktuální situaci v síti a nabízely školám možnosti spolupráce a propojování 
s dalšími aktéry. Podařilo se navázat spolupráci s ostravskými pediatry. Rovněž ještě  
probíhalo další mapování sociálních služeb pro děti (např. psycholog Sdružení 
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sociálních asistentů, HoSt, Dlaň životu). Z dalších aktérů byla oslovena Probační                    
a mediační služba. 
Výsledky mapování potřeb byly prezentovány na vybraných pracovních skupinách 
Komunitního plánování města Ostravy při tvorbě V. komunitního plánu. Opakovaně 
se účastnily jednání pracovních skupin s cílem začlenit zjištěné potřeby sítě                      
do nového komunitního plánu. Výsledky také prezentovaly na Komisi pro SPOD, 
především z pohledu potřeb OSPOD vůči školám a opačně. 
Na základě analýzy meziresortních potřeb sítě služeb pro ohrožené děti v Ostravě             
a nejvíce zmiňované potřeby dostupnosti psychiatrické a psychologické péče dětem   
a jejich rodinám navázaly úzkou spolupráci s panem primářem MUDr. Šilhánem                    
a jeho týmem z psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Dohodli se              
na uspořádání úvodního, mezioborového setkání na téma: „Efektivní využívání sítě 
služeb psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče pro děti v Ostravě“.  
Příprava spočívala v oslovení vybraných zástupců aktérů z různých oborů, navázání 
úzké spolupráce s nimi včetně vysvětlení smyslu meziresortní diskuze. Setkání 
úspěšně proběhlo 4. dubna 2018 a zúčastnili se jej vybraní zástupci z oblasti péče                     
o ohrožené děti v Ostravě, např. dětští psychiatři, dětský psycholog – klinický, školní, 
poradenský, dále pediatr, OSPOD, pracovníci ze školství, pedagogicko-
psychologické poradny, střediska výchovné péče a nestátních neziskových 
organizací. Diskuze proběhla v neformální, přátelské atmosféře.  
Hlavním výstupem z meziresortního jednání je potřeba vyjasňování vzájemných 
kompetencí mezi jednotlivými obory a navázání osobní spolupráce. Na tuto potřebu 
budou reagovat návazná setkání. Kromě vzájemné spolupráce se jako velmi 
významné jeví dostupnost krizové péče pro děti, dostupnost terénní podpory rodin 
s psychiatrickou diagnózou dětí, včasné zachycení obtíží u dítěte a jeho adekvátní 
podpora, rozšíření školních poradenských pracovišť na školách – např. pozice 
školního psychologa, sociálního pedagoga a další. Přínosem pro síť by dle účastníků 
setkání bylo také zřízení pozice koordinátora, který by měl aktuální a meziresortní 
přehled o službách v Ostravě. 
 

• Dne 1. června 2018 byl spuštěn projekt věnující se terapeutické práci s dětskými 
oběťmi trestných činů. Projekt, jeho potřebnost a cílová skupina vychází ze Strategie 
prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 – 2021, reaguje                       
na Aktivitu 2.2.2. - Podporovat programy pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů.                  
Z výše uvedené strategie, z výstupů týmu pro oběti a dle názorů odborníků vyplývá, 
že vybudování terapeutické péče, která následuje po prvotním krizovém ošetření 
obětí, je potřebné. Statutární město Ostrava v roce 2018 podpořilo tento projekt 
částkou 400 000 Kč. Finanční prostředky budou použity zejména na vybavení 
terapeutické místnosti, zázemí pro terapeuty a mzdy pracovníků podílejících se                  
na projektu. Pro děti, které se stanou oběťmi trestného činu, je důležitá podpora 
rodiny a odborníků. Bezpečné odborné terapeutické vedení po takovéto události 
napomáhá plnému uzdravení dítěte i rodiny. A to je hlavním cílem našeho projektu. 
Projekt počítá s terapeutickou podporou v řádu týdnů až měsíců, dle individuálních 
potřeb dítěte.  V rámci projektu se předpokládá spolupráce s pracovníky sociálně-
právní ochrany dětí města a městských obvodů. Dále s policií, soudy, zdravotnickými 
zařízeními, neziskovými organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestných činů 
aj. Projekt je realizován na ulici Ruská 94/29 v Ostravě Vítkovicích. Poskytnutí 
dalších informací či objednání je možné na telefonním čísle: 720 951 708                                     
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nebo prostřednictvím e-mailu: terapiedeti@kriceos.cz. Kontakt na koordinátora:                  
Bc. David Tichý, 723 274 854 
Aktuálně jsou poskytovány služby pro děti ve věku 5 - 18 let. Jedná se o samostatnou 
související aktivitu pod zapsaným spolkem mimo krizovou pomoc. Na DPP pracují 
nyní 2 pracovníci: pan Jaroslav Kytlica a paní Jana Jeseňáková. Kromě institucí je 
možné  i oslovení přímo rodiči. 
 

• Po skončení vlastního jednání bylo zájemcům z řad členů PS DaR umožněno formou 
exkurze v doprovodu a s výkladem pracovníků DC osobně se seznámit s činností  
oddělení Dětského centra Domeček, p.o. včetně zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc.  
 
 
 

V Ostravě dne 26. 6. 2018 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


