
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 21. 11. 2019  

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

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Informace od manažera PS a hostů 
3. Informace od členů PS, diskuse, různé 

 
 
 
1. Organizační záležitosti 

S ukončením projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních 
služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) byla aktualizována 
tištěná verze Souhlasů se zpracováním osobních údajů. Nový Souhlas musí 
podepsat každý účastník setkání PS včetně hostů v souladu s prezenční 
listinou setkání PS.  

Další setkání členů pracovní skupiny Děti a rodina se uskuteční                   
ve druhé polovině ledna 2020 či v únoru 2020. 

 
 

2. Informace od manažera PS a hostů 

Manažer PS sdělil tyto informace z posledního manažerského týmu KP:  

• Sociální bydlení v Ostravě                                                                             
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. představil výstupy projektu „Koncepce sociálního 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a předal informace                       
o návazném projektu „ Sociální bydlení v Ostravě“. Využijeme jeho nabídky 



 

prezentace výše uvedeného projektu a jeho výstupů i navazujících aktivit   
na setkání PS Děti a rodina v lednu či únoru 2021. Prezentace projektu je 
přílohou zápisu. 
 

• Den soc. služeb Lidé lidem 
Na MT KP jsme byli seznámeni s  informacemi o vyhodnocení ankety 
k proběhlé akci Lidé lidem 2019. Akce se většinově setkala s pozitivním 
ohlasem včetně změny místa konání. Další „Lidé lidem…“ se uskuteční opět 
v Komenského sadech v roce 2021. Vyhodnocení je přiloženo                 
k zápisu. 
 

• Vánoční setkání členů KP 
Vánoční setkání členů komunitního plánování proběhne dne 3. 12. 2019 
v Klubu Parník od 15:00 hod. Manažer PS všechny přítomné pozval na toto 
setkání. 
 

• Aktuálně dochází ke značnému nárůstu klientů nocleháren, což patrně 
souvisí také se strategií majitelů ubytoven, kdy již nechtějí prodlužovat 
ubytování osobám pobírajícím dávky HN, Romům a vícečetným rodinám.             
Nyní upřednostňují méně problémovou stabilnější klientelu (dělníky).   
 

• Dne 7. 11. 2019 proběhlo setkání k asistovaným kontaktům v souladu                   
s opatřením 3.1. V. KP za účasti zástupců NNO, OSPOD, KÚ MSK                   
a KPO bez jednoznačných výstupů s přihlédnutím k platné legislativě               
a jejím výkladům, které se týkají této problematiky. 

 
 

 
• Manažer PS dále sdělil, že ostravské středisko Diakonie ČCE připravuje 

obnovení poskytování služeb Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Náruč – zřizovatelem Diakonie ČCE v druhé polovině února 2020 
s předpokládanou kapacitou 16 lůžek v domě na Syllabově 1306/20 
v Ostravě - Vítkovicích. Následovala diskuse s členy PS k tématu změny 
poskytovatele ZDVOP.     
 

Informace od hosta setkání:   

• Manažerka pracovní skupiny KP Občané se zrakovým postižením              
Mgr. Linda Schalková prezentovala aktivity a další informace o činnosti PS 



 

Občané se zrakovým postižením a zodpověděla dotazy členů PS DaR. 
Prezentace je přílohou zápisu. 
 
 

 
3. Informace od členů PS, diskuse, různé 

 

• Bc. Adéla Kramná, DiS. a Mgr. Elena Veselá, lokální síťařky ORP Ostrava 
KÚ MSK v rámci projektu „Multidisciplinární spolupráce                                            
v Moravskoslezském kraji“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0014639 
prezentovaly tento projekt a zodpověděly dotazy. Prezentace je rovněž 
přílohou zápisu. 

 

• Bc. David Tichý, DiS. za Krizové centrum Ostrava, z.s. sdělil, že projekt 
dlouhodobá terapie dětí rozšiřuje cílovou skupinu. Kromě obětí trestného 
činu pracují s dětmi a rodinným systémem po jakékoliv traumatické, 
zátěžové situaci či události. Kapacity jsou ještě volné.  

 
• Bc. Martin Raška informoval o aktuální situaci ve službách sociální 

prevence Armády Spásy v Ostravě.  
 

Přílohy: 

• Sociální bydlení ve městě Ostrava, návazný projekt a plánované aktivity 
• Pracovní skupina Občané se zrakovým postižením 
• Projekt Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 
• Vyhodnocení ankety k Lidé lidem 2019 

 
 

V Ostravě dne 30. 11. 2019 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 

 
 

 

  


