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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: 20. 9. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Nová radnice, Prokešovo nám.8, zasedací místnost č. 504 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Prezentace projektu - služby „Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou 

autistického spektra (PAS)“, MIKASA z.s. 
3. Prezentace sociálního podniku MELIVITA s.r.o., projekt „Chytrá svačina“ 
4. Informace z MT KP 
5. Diskuse, různé 
 
 

1. Organiza ční záležitosti 
 

Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční v případě potřeby ve čtvrtek 18. 10. 2018 
od 13:00 hod. Nejlépe v některé členské organizaci PS DaR. 
 

2. Prezentace projektu - služby „Pr ůvodcovství rodin s d ětmi s poruchou 
autistického spektra (PAS)“, MIKASA z.s. 
 

PhDr. Sandra Štěpánková, průvodce v projektu „Průvodcovství a síťování rodin 
s dětmi s autismem“, informovala přítomné členy PS o tomto projektu, který je zatím 
související aktivitou, nikoliv soc. službou odborného sociálního poradenství. 
 

Poslání projektu: „Poskytujeme pomoc, podporu a průvodcovství rodinám v těžkých 
situacích způsobených podezřením na poruchu autistického spektra či diagnostikování 
autismu u jejich dítěte. Pomáháme rodinám zorientovat se v dané situaci, směřujeme 
rodiny k podpoře jak v jejich rodinném okolí, tak v rámci dostupných služeb.“ 
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Cílová skupina projektu:   

- rodiny či rodiče v náročné situaci podezření nebo po sdělení diagnózy                        
v oblasti poruch autistického spektra (PAS) u jejich dítěte 

- rodinám dětí od nejútlejšího věku do 18 let či déle v rámci kontinuální podpory 
- odborníkům věnujícím se péči o děti s PAS (inovace metod nebo řešení 

náročné situace - ve školských zařízeních, v sociálních službách                     
či zdravotnictví) 

Cíle konkrétní pomoci: 

- nasměrování na odborníky a další aktivity, které mohou rodiče i děti využít 
- zklidnění, zmírnění pocitu strachu, obav, sebeobviňování, dodání naděje 
- provázení nepříznivou životní situací 
- jak žít život s dítětem s odlišnými potřebami a vnímáním světa 
- jak podpořit komunikaci s dítětem 
- jak podpořit komunikaci s učitelem, lékařem apod. 

Aktivity: 

PORADENSTVÍ: 

- poskytnutí informací o odbornících 
- poskytnutí informací o dostupných službách a aktivitách 
- pomoc orientovat se v aktuální situaci 

PRŮVODCOVSTVÍ (dlouhodobější, kontinuální podpora): 

- zmírnění tíživé situace, povzbuzení 
- podpora rodiny ve zvládání nároků každodenního života 
- uvědomění si specifických potřeb dítěte 
- zlepšení dovedností při práci s dítětem 

PODPORA ODBORNÍKŮM PRACUJÍCÍM S DÍTĚTEM S PAS: 

- poradenství, porozumění potřebám dítěte, zefektivnění přístupu, úprava 
metodiky 

- případová konference s rodiči dítěte www.mikasa-detem.cz 

  SÍŤOVÁNÍ FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ KOMUNITNÍ PODPORY: 

- podpora rodiny v navazování kontaktů s poskytovateli podpory v místě 
bydliště 

- podpora rodičů v komunikaci s širší rodinou 
 

Dostupnost: 
- Služby projektu jsou poskytovány na celém území MS kraje 
- Možnost přijet za rodinou 
- Aktivity zdarma pro rodiče a blízké dítěte s PAS 

     Prostory pro osobní setkání na adrese: 1. máje 1526/66, Ostrava - Moravská 
Ostrava, tram. zastávka Železárenská 
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Kontakt:                                                                                                                                               
PhDr. Sandra Štěpánková                                                                                                         
průvodce v projektu „Průvodcovství a síťování rodin s dětmi s autismem“,                                                                                                                           
tel. 725 937 759                                                                                                                            
email: stepankova@mikasa-detem.cz                                                                                        
MIKASA z.s., www.mikasa-detem.cz  

 
3. Prezentace sociálního podniku MELIVITA s.r.o., p rojekt „Chytrá sva čina“ 

Manažerka sociálního podniku MELIVITA s.r.o. představila přítomným členům PS 
projekt „Chytrá svačina“ 

Projekt Chytrá svačina přináší zdravé a chutné svačiny přímo zákazníkům do práce 
nebo dětem do školy. Doprava v Ostravě a okolí je zdarma (v závislosti na odebraném 
množství). Více informací včetně ceníku na:  www.chytrasvacina.cz 

Diecézní charita ostravsko - opavská zřídila sociální podnik MELIVITA s. r. o.,                 
který se zabývá výrobou svačin v rámci projektu Chytrá svačina. Zaměstnává různým 
způsobem znevýhodněné osoby a při výrobě zohledňuje environmentální aspekty výroby                   
i spotřeby (úspory energie apod.).  

Všechny produkty zaměstnanci připravují z čerstvých ingrediencí, které odpovídají 
současným moderním trendům. Zaměstnanci připravují svačiny s cílem, aby dobře 
vypadaly a rovněž chutnaly. 

„Chytrá svačina“ je projektem sociálního podniku MELIVITA s.r.o., který vznikl 
v dubnu 2016. Svou činnost výroby a distribuci svačin zahájil o rok později, v roce 2017. 
Poskytuje práci 3 motivovaným lidem, kterým různé okolnosti znesnadňují najít si práci      
na hlavní pracovní poměr. 

Projekt Chytrá svačina je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictví Operačního programu Zaměstnanost. 

Kontakt: 
Mgr. Kateřina Cyrusová                                                                                                                  
manažerka sociálního podniku MELIVITA s.r.o.                                                                                           
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava                                                                                                                
tel.: 599 525 955                                                                                                                                  
mobil: 731 625 862                                                                                                                                 
e-mail: katerina.cyrusova@chytrasvacina.cz                                                             
www.chytrasvacina.cz 

 
 

4. Informace z MT KP 
 

• Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., sociální pracovník v oblasti bydlení – metodik (e-mail: 
mmikulec@ostava.cz, tel.: 599 442 272 prezentoval manažerskému týmu KP 
aktuální informace ke Koncepci bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. 
Projekt je v realizační fázi – probíhá příprava Akčního plánu koncepce sociálního 
bydlení statutárního města Ostravy, který vznikne do 3/2019. Je tvořen Pracovní 
skupinou sociálního bydlení, která má 27 členů schválených Radou města 
Ostravy, předsedou je náměstek primátora, dalšími členy jsou např. zaměstnanci 
magistrátu, městských obvodů, ÚP ČR, neziskových organizací, soukromého 
vlastníka bytového fondu, MPSV.  
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Podkladem pro tvorbu akčního plánu jsou: materiály získané v rámci členství                    
v PS, při setkávání zapojených obcí, z evaluace, tematických workshopů,                             
z relevantní metodiky, např. Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace                 
v obcích ČR, Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury Projekt 
„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590 je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu                           
a rozpočtu SMO.  
K 1. 9. 2018 bylo obsazeno 85 bytů (2 krizové byty a 83 sociálních bytů), přičemž 
cílem je mít obsazeno celkem 105 bytů. Úspěšnost = prodloužení nájemní 
smlouvy (=> hrazeno nájemné a služby + bezproblémové soužití v domě + 
spolupráce se sociálním pracovníkem). Aktuální úspěšnost činí 90% bydlících 
domácností. 

• Dále také prezentoval aktuální Metodiku identifikace lokalit reziden ční 
segregace v obcích ČR  
MPSV realizuje projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora                
v oblasti sociálních agend“, jehož součástí je i tvorba metodiky a její pilotní 
ověření. Jedná se o Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích 
ČR, která byla vytvořena Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, v čele                  
s hlavním řešitelem prof. RNDr. Luďkem Sýkorou, Ph.D. Město Ostrava je 
zapojeno do pilotování metodiky.  
Prozatímní výstupy v Ostravě jsou: vytipovány lokality „vhodné/doporučené                  
a nevhodné/nedoporučené“ pro sociální bydlení, označeny základní sídelní 
jednotky (Ostrava jich má 133), stanoven indikátor zachycující osoby ohrožené 
chudobou a sociálním vyloučení (příspěvek na živobytí, resp., společně 
posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí), počet obyvatel                          
s vysokoškolským vzděláním.   

• Rovněž byla Mgr. Markem Mikulcem, Ph.D prezentována Prognóza vývoje po čtu 
a věkové struktury obyvatelstva statutárního m ěsta Ostravy na období 2017-
2040  
Prognózu zpracoval tým RNDr. Tomáše Kučery, CSc., z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, Katedry demografie a geodemografie.  
Prognóza mimo jiné ve třech variantách uvádí možný vývoj počtu obyvatel                
na území města Ostravy do roku 2040, který má sestupnou tendenci,                                
a to ve všech variantách.  
Nabízí pak možné nástroje, jak tendenci zmírnit: kombinace relativně vysoké 
plodnosti ostravských žen (kolem 1,7 dítěte na jednu ženu za celé její reprodukční 
období) a velmi vysokých migračních zisků (zhruba 500 osob ročně) doplněná                  
o následnou reprodukci přistěhovalých žen. Zároveň za předpokladu ročně navýšit 
počet startovacích bytů o 300–400, ať již zrekonstruovaných nebo postavených                       
a předaných novým nájemníkům, přednostně mladým rodinám.  
Celkový počet seniorů by sice měl vzrůst o méně než o jednu pětinu (17,4 %),               
ale nesrovnatelně rychle poroste počet starších seniorů. Například počet seniorů                    
ve věku 75 a více let se mezi lety 2016 a 2040 pravděpodobně zvýší o celou 
polovinu z 21,8 tis. na 33,3 tis. osob. Nejdynamičtěji však poroste skupina 
nejstarších občanů, osob ve věku 85 a více let, kterých by v roce 2040 mělo být 
více než 11 tis. osob,  což je více než dvojnásobek roku 2016, kdy bylo 
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registrováno asi 5,3 tis. osob. Lidé ve věku 65+ mají nízkou migrační aktivitu,                    
což vede k vysoké spolehlivosti v závěrech prognózy. 
 

• Změny v dota čním řízení na rok 2019  
Program a podmínky byly schváleny dne 19. 9. 2018 Zastupitelstvem města 
Ostravy. Termín pro odevzdání žádostí je 22.10. - 2. 11. 2018.                                
Povinnými přílohami jsou nově pro všechny žadatele: potvrzení o bezdlužnost                 
od FÚ a OSSZ v originále, resp. ověřené kopii.   
Nově se staly uznatelným nákladem "stravenky" (finanční příspěvek 
zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek).  
Personální změny budou dokládány souhrnně za určité časové období,                           
proti dosavadní povinnosti do 30 dnů od vzniku / zániku pracovního poměru hlásit 
změny.  
Seminář pro žadatele o dotace na rok 2019 není plánovaný, žadatelé se však 
mohou obracet na jednotlivé administrátory dotačních oblastí. 

 
• Informace k V. KP  

Stručný harmonogram finalizace dokumentu do konce roku 2018:  
v září schválení na jednání ZM dne 19. 9. 2018, v říjnu proběhnou korektury                       
a finalizace úvodních slov, v listopadu půjde V. KP do tisku a v prosinci bude 
distribuován.  

 
• Informace k aktivitám Nadačního fondu Paragram  

Nadační fond PARAGRAF ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem připravili 
projekt zaměřený na právní poradenství potřebným občanům v novinových 
článcích. Každé úterý (začíná se 18. 9. 2018) bude publikován článek zaměřený                
na různé cílové skupiny a jejich problémy. Výtisky budou zdarma distribuovány                     
do vytipovaných organizací. 

 
 

5. Diskuse, r ůzné 
• Mgr. Marcela Kopřivová, sociální pracovnice Centra psychologické pomoci, p.o., 

Pozvala přítomné na Den otevřených dveří v Poradně pro náhradní rodinnou péči, 
Hornická 84, Ostrava, který se bude konat 9. 10. 2018 v době od 9:00 –15:30. 
Rádi sdělí bližší informace o organizaci a poskytovaných službách i o tom, co vše 
obnáší přijetí dítěte do pěstounské péče nebo osvojení.  
Bližší informace na: nrp@cepp.cz nebo 777 499 639. 

Příloha:   Prognóza demografického vývoje 

 

V Ostravě dne 27. 9. 2018  

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


