
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 25. 6. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: ZDVOP Náruč, Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, 
Syllabova 1306/20, Ostrava - Vítkovice 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti                                                                                             
2. Informace od manažera PS a z MT KP                                                                        
3. Informace od členů PS                                                                                             
4. Představení projektu sekundární prevence "Odvaha ke změně", Krizové centrum   
pro děti a rodinu CSS Ostrava, o.p.s.                                                                                       
5. Představení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc NÁRUČ                       
6. Diskuse, různé                                                                                                                
7. Dobrovolná exkurze do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc NÁRUČ 

 

1. Organizační záležitosti 

Manažer požádal všechny přítomné včetně hostů o zapsání se do prezenční 
listiny a o podepsání Souhlasů se zpracováním osobních údajů (v případě,                      
že v tomto roce ještě nepodepisovali či si tím nejsou jisti).  

Manažer PS informoval o změnách na pozicích kontaktních osob některých 
pracovních skupin KP Ostrava v souvislosti s personálními změnami na oddělení 
sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO:                                                                                           
PS Senioři – Jaroslava Hutníčková                                                                                               
PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením – Martina Pavelková 
PS Děti a rodina – Záviš Pavlas                                                                                   
PS Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení – Jana Abrlová                                                                                       
PS Romské etnikum – Lucie Škvaridlová                                                                                   
PS Protidrogová prevence – Monika Klimková                                                                                     



 

 

Manažer PS vyjádřil poděkování za dlouholetou spolupráci ve funkci  kontaktní 
osoby PS DaR Bc. Petru Štíchovi a pozitivní očekávání obdobně bezproblémové 
spolupráce s Mgr. Závišem Pavlasem (rovněž z odd. SPOD OSVaZ MMO), který jej 
nahradil. 

Dále zopakoval, že zástupci azylových domů pro rodiny či matky s dětmi                      
si mohou zvolit, zda budou i nadále docházet jako hosté či řádní členové na setkání 
PS DaR. Primárně jsou však AD od roku 2019 zařazeny pod PS Občané ohrožení 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučení.  

Manažer také omluvil účast  paní Mgr. et Mgr. Kateřiny Glumbíkové, Ph.D., 
vedoucí projektového oddělení katedry soc. práce Fakulty soc. studií OSU,                    
která měla na setkání osobně představit nový projekt Ostravské univerzity 
„Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí“ (pracovní 
název OPTIMKO). 

Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční dle potřeby a požadavků členů PS               
v září nebo na začátku října 2020. 

 
 

2. Informace od manažera PS a z MT KP       

Manažer PS se připojil s poděkováním všem členům PS Děti a rodina 
k  vedoucí oddělení sociálních služeb OSVaZ  MMO Mgr. Olgy Pelechové,                 
která poděkovala na MT KP dne 29. 5. 2020 všem pracovníkům v NNO a PO 
SMO za obrovské pracovní nasazení a úsilí, které vynaložili v nouzovém stavu 
při péči o své klienty a uživatele. 

Manažer PS požádal členy o spolupráci při revizi a aktualizaci platného 
Jednacího řádu PS KP. Manažeři a kontaktní osoby jednotlivých pracovních skupin 
mají možnost podněty, návrhy a připomínky k jednotlivým bodům obou dokumentu 
včetně jeho přílohy sdělit koordinátorovi KP do 15. 7. 2020 a proto manažer požádal 
přítomné členy o zaslání připomínek a námětů k revizi e-mailem do 13. 7. 2020 
včetně. Dokumenty jsou uloženy na webových stránkách KPO v sekci Dokumenty      
ke stažení. Jednací řád a propozice pro volbu manažera vstoupily v platnost již                 
v roce 2011 a vyžadují v některých bodech aktualizaci. 

V roce 2020 se dosud nepřihlásil z řad členů PS (organizací) realizátor Aktivity 
3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD (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, V. KP – PS 
DaR).  



 

 

Manažer PS sdělil jaké jsou současné podmínky a možnosti financování 
aktivity ze strany SMO. Požádal členy o zvážení stát se realizátory 
v organizacích a příp. sdělení kladného rozhodnutí e-mailem do 17. 7. 2020.  

Informace k mimořádnému dotačnímu řízení MPSV a vyrovnávací platbě v MSK: 
Moravskoslezský kraj do posouzení vyrovnávací platby, na rozdíl od jiných krajů, 
zahrnuje všechny náklady a výnosy, které směřují na činnost (sociální službu), která 
je pověřena závazkem veřejné služby (tzn. je uzavřena Smlouva o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon). Do výpočtu by nevstupoval zdroj 
financování, pokud by byl účelově vázán na jinou než pověřenou činnost. Poskytnutá 
dotace z MPSV v rámci „Mimořádného dotačního řízení na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19“ vstupuje v Moravskoslezském kraji do výpočtu vyrovnávací platby,      
neboť se jedná o odměny, které jsou určeny na platy/mzdy zaměstnanců pověřených 
sociálních služeb. Dle pravidel EU musí být stanovena pro každou pověřenou 
sociální službu maximální výše vyrovnávací platby. Maximální výši vyrovnávací 
platby představuje v MSK maximální výše oprávněných provozních nákladů, která je 
stanovena pro daný dotační rok za účelem zabezpečení adekvátního poskytování 
služby. Konkrétní částky maximální výše oprávněných provozních nákladů jsou 
uvedeny ve Smlouvě o dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 
sociální služeb pro rok 2020, případně v pozdějších dodatcích (nebo ve Smlouvě               
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon). V termínu do 31. 10. 
2020 je možné podat žádost o změnu maximální výše oprávněných provozních 
nákladů. Výše uvedená žádost se předkládá v elektronické podobě prostřednictvím 
Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a následně musí 
být odeslána v listinné podobě nebo prostřednictvím datových schránek s podpisem 
statutárního zástupce organizace.  

Stručné představení projektu OSU „Optimalizace komunitního plánování 
sociálních služeb na úrovni obcí“ (pracovní název OPTIMKO, doba řešení: 4/2020 – 
12/2022, podpořeno z  3. veřejné soutěže programu TA ČR Éta – program                      
na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje                  
a inovací Éta, hlavní příjemce: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií).  
Aplikačními garanty jsou: SMO, OSVaZ MMO, Mgr. Štěpán Vozárik, 
Moravskoslezský kraj (Mgr. Daniel Vrána). Více informací naleznete na: 
https://fss.osu.cz/optimko/. Cílem projektu je vyvinout Metodiku optimalizace 
nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Tento cíl bude 
naplněn ve 3 subcílech v případové studii města Ostrava:  

• 1. zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb            
ve městě Ostrava a stanovení doporučení;  

• 2. pilotáž stanovených doporučení v rámci procesu komunitního plánování 
sociálních služeb a tvorba podkladových analýz ve městě Ostrava;  



 

 

• 3. optimalizace metodik nastavení procesů a vyhodnocení dopadů 
komunitního plánování ve městě Ostrava. 

Manažer i nová kontaktní osoba již absolvovali hodinový vstupní evaluační 
rozhovor projektu. Lze očekávat žádost o spolupráci na tomto projektu do organizací 
a ke členům KP, např.: s dotazníkovým on-line šetřením v průběhu roku 2020. 
Manažer požádal členy o součinnost a dovolil si předjímat i  možné pozitivní                     
a žádoucí dopady projektu na kvalitu fungování PS.  

                            .  
3. Informace od členů PS  

Přítomní členové PS uvedli: 

 Krizové centrum Ostrava, z.s.: omezený provozu v období Covidu – od 22.6. 
obnovení činnosti v plném provozu, projekt terapie dětí fungoval přes skype                    
a po telefonu. Aktuálně je volná kapacita 2 klientů do terapie. Jedná se                  
o zvlášť zranitelné oběti, děti v krizi. Krizové centrum Ostrava bude pořádat 
23.  9. 2020 konferenci „KRIZE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V OBDOBÍ REFORMY 
PSYCHIATRICKÉ PÉČE“ 

 Spolu pro rodinu, z.s.: poradenské a mediační centrum , SAS , zdravotně 
sociální pomoc – šití roušek, distribuce roušek, informování klientů. 
Poradenské centrum fungovalo, následně byly služby poskytovány na dálku,  
SAS – podpora rodin fungovala  

 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.:  SAS v nouzovém stavu stavu 
omezený provoz  (potravinová pomoc, doučování), rozšíření provozu                     
o videokonzultace a telefonické poradenství. Od 2.5. obnovená činnost 
rodinné poradny CSS 

 Dobrovolnické centrum  ADRA Ostrava: linka pomoci seniorům – nákupy               
pro seniory – doučování  - pomoc na dálku – potravinová pomoc matkám 
využívajícím OČR v období nouzového stavu  

 Slezská diakonie,  SAS: provoz byl omezen, zejména TSP, navýšeno 
doučování, dávky, zprostředkování. Edukování kontaktů s lékaři, telefonické 
poradenství, apod.  

 Diecézní charita ostravsko – opavská: SAS telefonická pomoc – poradenství 
omezení pomoci na dálku – nizkopráh v omezenějším režimu, šití roušek                  
a jejich distribuce, zvýšený zájem o služby 

 Charita Ostrava: NZDM + krizová pomoc – práce s rodinami, v období 
omezujících opatření, zřízen karanténní pokoj – problém s následným 
umístěním rodin. V období nouzového režimu došlo k posílení týmu, tým 
musel operativně řešit vzniklou situaci.  



 

 

 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.: omezen provoz v nouzovém režimu, 
zaměření podpory na dálku,  obnovení činností od 05/2020 – zvýšený zájem 
ze strany klientů 

 SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.: šili, distribuovali roušky – evidují nárůst 
počtu klientů 

 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. – poskytovali 
potravinovou pomoc, plný provoz od 11.5. 

 Centrum psychologické pomoci, p.o., poradna pro NRP: pomoc na dálku,    
nyní se činnosti obnovují  

 Klub celiaků pro Ostravu a Moravskoslezský kraj: byly přesunuty plánované 
akce  - chystají se na bezlepkový jarmark s 20 vystavovateli, předána 
pozvánka na akci 

 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.: on-line poradenství – zájem               
o poradny, realizují asistované kontakty 

 KÚ MSK, Bc. Adéla Kramná, lokalní síťař pro Ostravu: akce byly odsunuty                
na druhé pololetí tohoto roku.    
                                                                                             
 

4. Představení projektu sekundární prevence "Odvaha ke změně", 
Krizové centrum pro děti a rodinu CSS Ostrava, o.p.s. 

Mgr. Jiří Volný z Krizového centra pro děti a rodinu představil projekt sekundární 
prevence „Odvaha ke změně“, který je i v roce 2020 realizován. Projekt je otevřený 
nejen pro děti spadajících do péče kurátorů pro děti a mládež, rovněž předal 
informační letáky. Jedná se podpůrný a rozvojový program pro děti od 10 do 18 let, 
jejichž chování se dostává do sporu se společenskými normami a které mají projevy 
rizikového chování. Cílem je otevřeně a v bezpečí mluvit s dětmi o jejich 
problémovém chování a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti pro hledání nových, 
společensky uznávaných vzorců chování. Do programu mohou dítě doporučit nejen 
kurátoři pro mládež, ale také neziskové organizace nebo učitelé a metodici prevence. 
Program je financován z rozpočtu města Ostravy. 

                                                                    
5. Představení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc NÁRUČ       

Hostitelka setkání Bc. Simona Pultarová, vedoucí Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Náruč ostravského střediska Diakonie ČCE představila obnovenou 
službu SPOD, která převzala s podporou SMO od února 2020 kapacitu (16 lůžek pro 
děti ve věku 0 – 18 let) Dětského centra Domeček, p.o. Stručně seznámila přítomné 
s peripetiemi poskytování služby v období nouzového stavu  a zodpověděla dotazy, 
které se týkaly problematiky ZDVOP. Někteří členové PS nabídli nezištně vzájemnou 
spolupráci s Náručí. 



 

 

                 
6. Diskuse, různé        

Přítomní členové PS projevili zájem a požádali manažera PS o spolupráci ve věci 
revize problematických či obtížně vykazovatelných a netransparentních (např.: 
NZDM – intervence…) ukazatelů platného Manuálu pro vykazování ukazatelů                   
v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava (2019 -2020)                
pro období druhé poloviny tohoto roku a pro rok 2021.                                                                                                        

 
7. Dobrovolná exkurze do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc NÁRUČ 

Bc. Simona Pultarová provedla zájemce interiéry ZDVOP Náruč a zodpověděla 
jejich dotazy a připomínky k problematice ZDVOP. 

 

V Ostravě 3. 7. 2020  

 

Mgr. Martin Bittner                Mgr. Záviš Pavlas 

manažer PS DaR                  kontaktní osoba PS DaR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


