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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: 22. 11. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum psychologické pomoci, p.o., detašované pracoviště   
Poradna pro NRP Ostrava, Hornická 2806/84, Moravská Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 
2. Opatření V. KP v PS DaR – konzultace s nositeli    
3. Příprava tvorby akčních plánů k Opatřením V. KP na rok 2019 
4. Informace z MT KP 
5. Diskuse, různé 

 
 

1. Organizační záležitosti 
 
     Přítomní členové Pracovní skupiny Děti a rodina KP Ostrava schválili jednohlasně 
aklamací výměnu členů PS za organizace:  
• za Diecézní charitu ostravsko - opavskou byla novou členkou schválena Mgr. Zuzana 

Plačková (paní Miroslava Berkyová bude její náhradnicí v PS) 
• za Armádu spásy v České republice, z.s., Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi byl 

novým členem PS DaR schválen pan Bc. et Bc. Martin Raška za paní Michaelu 
Hradilovou 

• za BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. byla novou členkou PS DaR schválena                      
paní Mgr. Karla Velkoborská za stávajícího řádného člena pana Zdeňka Hübnera 
 

     Přítomní členové PS Děti a rodina schválili jednohlasně aklamací nového náhradníka 
člena PS: 
• za Spolu pro rodinu, z.s. byla novou náhradnicí řádné členky schválena paní Sabina 

Nováková místo paní Petry Chudé. 
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     Zatím bude na setkání pracovní skupiny DaR docházet jako host paní Mgr. Petra 
Gniadková, sociální pracovnice Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva 
(Prokešovo nám. 3, Ostrava) 

 

 
2. Opatření V. KP v PS DaR – konzultace s nositeli 
3. Příprava tvorby akčních plánů k Opatřením V. KP na rok 2019 

 
• Cíl 1 Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející se              

v krizové situaci 
• Opatření 1.1. Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti 

terapeutických dovedností 
• Aktivita 1.1.1. Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků              

z oblasti sociální práce s dětmi a jejich rodinami 
• Kroky vedoucí k realizaci:                                                                                                                    

- pololetní setkávání soc. pracovníků a jiných odborníků nad potřebami rodin a dětí                    
za účelem výměny zkušeností                                                                                                                   
- realizovat workshopy, vzdělávání na téma potřeby rodin a dětí, soc. pracovníků                
a jiných odborníků v oblasti práce s rodinou 

• Výstupy v roce 2019: 1 tématické setkání, 1 workshop nebo vzdělávací aktivita                    
Realizátor: Diecézní charita ostravsko – opavská 

     Aktuálně sdělil  zodpovědný zástupce realizátora Opatření pan Ing. Miroslav Hodeček, 
vedoucí středisek sociální integrace DCHOO, že jsou schopni v roce 2019 poskytnout 
zázemí pro setkání či workshopy.  

     Manažer PS požádal přítomné členy PS o zvážení aktuálních palčivých témat 
dotýkajících se rozvoje kompetencí sociálních pracovníků, apod., která by bylo vhodné 
v roce 2019 akcentovat v rámci tohoto Opatření. Rovněž požádal o zvážení dostupných 
kvalitních facilitátorů či moderátorů těchto témat z vlastních zdrojů organizací a příp. 
sdělení manažerovi PS do konce roku 2018. Organizační podpora odd. SPOD OSVaZ 
MMO je možná. 

• Opatření 1.2. Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích                     
v ambulantní i terénní formě 

• Aktivita 1.2.1. Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi 
• Kroky vedoucí k realizaci:                                                                                                                     

- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy                                                 
- zajistit financování budoucího provozu                                                                                             
- navýšení úvazků pracovníků v přímé péči o 3,0 úvazky                                                                   
- úprava prostor pro realizaci služby                                                                                                             
- služby pro děti do 18 let v minimálním rozsahu pracovního týdne, s možností                
bez objednání tady a teď včetně krátkodobé terapeutické podpory   

• Výstup v roce 2019: navýšený počet úvazků v síti min. o 1 pracovníka v přímé péči                         
• Realizátor: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
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     Ředitel organizace – realizátora (nositele) Opatření Ing. Jiří Drastík sdělil: 

- Opatření budou od 1. 1. 2019 realizovat 
- projekt / žádost o dotaci na soc. službu předložili městu i kraji 
- předpokládané provozní náklady činí 1 900 tis. Kč na 1 kal. rok v souladu 

s Opatřením 
- personální zabezpečení 3 pracovními úvazky (soc. pracovnice, psycholog) 
- registrace se bude z Mariánských Hor přesouvat na ulici Bohumínskou k SAS 

realizátora 
- provozní doba služby bude v pracovní dny (terénní a ambulantní forma) 

     Proběhla krátká diskuse mezi členy PS k tématu. Manažer PS požádá zodpovědnou 
zástupkyni realizátora paní Mgr. Veroniku Zajícovou o dodání dalších základních 
informací z projektu  potřebných ke zpracování Karty aktivity. 

 

• Cíl 2 Přispívat k realizaci preventivních opatření pro podporu rodin    
• Opatření 2.1. Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů            

v rámci realizace Koncepce rodinné politiky 
• Aktivita 2.1.1. Spoluvytvářet podmínky pro uspokojování potřeb cílové skupiny  
• Kroky vedoucí k realizaci:                                                                                                                    

- zmapovat a navrhnout propojení procesů komunitního plánování a naplňování 
koncepce rodinné politiky                                                                                                                              
- aktivně se podílet na aktualizaci a realizaci akčního plánu koncepce rodinné politiky                      
- komunikovat proces realizace koncepce rodinné politiky vč. výstupů směrem                     
k uživatelům a dalším aktérům   

• Výstupy v roce 2019: návrh mechanismu propojení procesů, počet účastníků jednání 
k realizaci akčního plánu,  počet účastníků jednání s aktéry rodinné politiky                             

• Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, z.s. ve spolupráci 
s koordinátorkou (MMO, OSVaZ) koncepce rodinné politiky města 

     Manažer PS požádal koordinátorku OSvaZ MMO pro oblast rodinné politiky paní Ing. 
Ludmilou Placovou o informaci k aktuální připravenosti koordinace procesů v souladu 
s Akčním plánem na rok 2019 Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy                   
na období 2019 – 2022 a k představám o realizaci Opatření ve smyslu propojení procesů                 
a koordinaci akčních plánů, která sdělila, že momentálně se řeší celkové nastavení 
formátu spolupráce zainteresovaných aktérů. Přislíbila projednání v PS DaR až toto bude 
ujasněno. 

     Manažer PS se také osobně setkal s členem PS za Centrum pro rodinu a sociální péči 
Ostrava, z.s. panem Janem Zajíčkem, který se již dlouhodobě této problematice aktivně 
věnuje, který potvrdil zájem se podílet na práci  v  této  oblasti s tím, že primární „výkop“ 
však musí uskutečnit paní koordinátorka pro rodinnou politiku města.  
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• Cíl 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   
• Aktivita 3.1.1. Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD 
• Kroky vedoucí k realizaci:                                                                                                                      

- oslovit zástupce vybraných oddělení SPOD a sociálních služeb                                                         
- připravit plán společných aktivit                                                                                                          
- realizovat facilitované semináře se zástupci sociálních služeb pro rodiny                              
a pracovníky vybraných OSPOD při navazování spolupráce v rámci case 
managementu s rodinou s ohroženým dítětem 

• Výstupy v roce 2019: 2 - 4 facilitované semináře, počet účastníků seminářů                           
• Realizátoři: Spolu pro rodinu, z.s., Diecézní charita ostravsko - opavská 

     Také u tohoto Opatření aktuálně sdělil zodpovědný zástupce spolurealizátora Opatření 
pan Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí středisek sociální integrace DCHOO, že jsou schopni 
poskytnout zázemí včetně technického zabezpečení pro semináře konané v roce 2019. 

     Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, ekonomická ředitelka Spolu pro rodinu, z.s. předběžně 
informovala, že jsou schopni zrealizovat cca 2 facilitované semináře v roce 2019 
k vybraným tématům. Manažer domluví v nejbližším období roku 2018 osobní schůzku                    
se zástupci realizátora Spolu pro rodinu, z.s., kontaktní osobou PS Bc. Petrem Štíchou                 
a Mgr. Markétou Héglovou z oddělení SPOD OSVaZ MMO ke konkrétnímu nastavení 
postupných kroků realizace Opatření v roce 2019  a dále, tak, aby mohl zpracovat kartu 
aktivity.   
 

 
4. Informace z MT KP 

 
• 15. - 16. 11. 2018 se konalo výjezdní jednání manažerského týmu KP Ostrava               

v rámci projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590). Účastníci se seznámili s novými metodami                    
a přístupy v plánování I. (s tvorbou akčních plánů a jejich implementací) 
prostřednictvím Ing. Jana Havránka, Ph.D. (AQE advisors, a.s.) – teoretické 
poznatky, SWOT analýza procesu implementace a Ing. Martina Krištofa (AQE 
advisors, a.s.) – metodika řízení rizik, práce ve skupinách. První vzdělávací den byl 
věnován teoretické přípravě na tvorbu akčních plánů. Celý proces komunitního 
plánování a současná fáze příprav na realizaci 5KP s sebou přináší mnoho nových 
příležitostí a zároveň ohrožení, které byly analyzovány prostřednictvím SWOTky.   

• Novým resortním náměstkem pro sociální oblast byl schválen zastupitelstvem města 
pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.   
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5. Diskuse, různé 
• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 13:00 hod.,   

opět v Centru psychologické pomoci, p.o., na detašovaném pracovišti – v Poradně                 
pro NRP Ostrava (Hornická ul. 2806/84 v Moravské Ostravě). 

• Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování, partnerů a hostů  
se uskuteční 4. prosince 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v Klubu Parník na Sokolské 
třídě v Ostravě, součástí programu bude i vystoupení hudební skupiny HEBLO,               
na které bude navazovat společenské, neformální setkání s malým občerstvením. 

• Členové PS v diskusi vyjádřili vážný zájem o vysvětlení některých problémů, které se 
vážou na koncepci sociálního bydlení v Ostravě. Manažer  PS se bude snažit                     
na další setkání PS pozvat pana Mgr. Marka Mikulce, Ph.D., sociálního pracovníka               
v oblasti bydlení – metodika. 

• Členové PS považují za velmi vhodné pozvat na další setkání PS paní Ludmilu 
Placovou, koordinátorku rodinné politiky OSVaZ MMO.  

• Členové PS DaR se seznámili se zaměřením, aktivitami i prostory ostravské   
Poradny pro NRP. 

 

V Ostravě dne 3. 12. 2018 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


