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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: 24. 1. 2019 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. Informace od koordinátorky pro oblast rodinné politiky SMO Ing. Ludmily 

Placové – prezentace Koncepce rodinné politiky SMO 

3. Prezentace podstatných informací z projektu „Koncepce bydlení a její pilotní 

ověření ve městě Ostrava“ včetně přípravy Akčního plánu a z Prognózy vývoje 

počtu a věkové struktury obyvatelstva SMO na období 2017–2040 Mgr. Marka 

Mikulce, Ph.D., sociálního pracovníka v oblasti bydlení – metodika 

4. Karta aktivit – informace a upřesnění 

5. Informace z MT KP 

6. Diskuse, různé 

  

 
1. Organizační záležitosti 

 
     Přítomní členové Pracovní skupiny Děti a rodina KP Ostrava schválili jednohlasně 

aklamací členství v PS za organizace:  

• za Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. paní Mgr. Elišku Birkovou, 

předsedkyni klubu  

• za Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. paní Mgr. Veronika Gawliková 
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2. Informace od koordinátorky pro oblast rodinné politiky SMO Ing. Ludmily 
Placové – prezentace Koncepce rodinné politiky SMO 
 

Paní koordinátorka Ing. Ludmila Placová prezentovala podstatné informace k aktuální 

situaci  v oblasti rodinné politiky ve Městě Ostrava ve vazbě na schválenou historicky 

první koncepci města na období 2019 – 2022 a její implementaci do praxe. Načrtla                     

i styčné body možné spolupráce a zapojení se členů pracovní skupiny Děti a rodina                  

ve vazbě na V. KP – oblast podpory Děti a rodina: 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. 

Prezentace je přiložena k zápisu.  

 

 

3. Prezentace podstatných informací z projektu „Koncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve městě Ostrava“ včetně přípravy Akčního plánu a z Prognózy 
vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva SMO na období 2017–2040 
Mgr. Marka Mikulce, Ph.D., sociálního pracovníka v oblasti bydlení – 
metodika 
 

Mgr. Marek Mikulec. Ph.D. prezentoval informace k aktuální situaci v problematice 

sociálního bydlení včetně dat z projektu, statistických informací, analýz, výhledů                         

a prognóz demografického vývoje města. Ochotně zodpověděl všechny dotazy 

přítomných členů PS. Prezentace jsou přiloženy k zápisu. 

 

 

4. Karta aktivit – informace a upřesnění 
 

Manažer PS poděkoval členům za dosavadní spolupráci, kdy u většiny Opatření se 

našel jejich realizátor, takže je cca možno zpracovat Karty aktivit. Manažer PS 

s realizátory průběžně (do 31. 3. 2019) doplní další požadované informace do Karet aktivit 

v souladu s metodikou řízení rizik a pokyny koordinátorky KP.  

Výjimkou je zatím 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,                          

kde se realizátor zatím nenašel. Ještě přichází v úvahu příp. zájem Slezské diakonie, 

která ještě zváží, zda by event. měla nějaké volné kapacity pro realizaci tohoto opatření, 

apod. 

 

 

5. Informace z MT KP 
• Aktualizovaný (2018) Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit je postupně 

distribuován do pracovních skupin. Manažer dal přítomným členům PS k dispozici 

výtisky aktualizovaného Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 

2018.  
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• Proběhla revize ukazatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Příjemci dotací 

budou o těchto změnách informováni při podpisu smlouvy na rok 2019 resp. období 

2019 - 2022. Nový manuál ukazatelů bude dostupný na stránkách www.ostrava.cz                

a www.kpostrava.cz.  

• O výsledcích dotačního řízení pro oblast Sociální péče a Protidrogová prevence bude 

jednat Zastupitelstvo města Ostravy dne 30. 1. 2019 a pro dotační oblasti Podpora 

osob s handicapem, Prevence kriminality a Zdravotnictví dne 6. 3. 2019.  

• Vyhodnocení Plánu činnosti PS DaR na rok 2018 (a přehled cílů a opatření 2018)                

i shrnutí celého období IV. KP za PS zajistí manažer PS do konce února 2019                        

a průběžně se bude přitom obracet na členy PS DaR s žádostí o doplnění informací.  

 

6. Diskuse, různé 
 

• Mgr. Elena Veselá, 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" sdělila aktuální informace ze sítě 

služeb pro děti i výhled do dalších měsíců tohoto roku, např.: ze setkání v Krizovém 

centru pro děti a rodinu včetně kontaktů na novou službu (viz. příloha),  o vyhlášení 

výzvy č. 76 na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti                               

a rodiny ( https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz ), o výzvě a dalších aktivitách týkajících 

se inovativních služeb, aj. (manažer PS rozeslal členům e-mailem již 25. 1. 2019) 

 

• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2019 od 13:00 hod. 

v některé ze zasedacích místností na MMO v budově Nové radnice. 

 

     

 

V Ostravě dne 30. 1. 2019 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


