
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM:  27. 2. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová radnice, č. 504 

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti a informace od manažera PS 
2. Prezentace aktivit PS Občané se sluchovým postižením manažerkou 

PS Mgr. Anetou Haškovou, MBA 
3. Karty aktivit Opatření V.KP – vyhodnocení roku 2019, plán na rok 2020 
4. Diskuse, různé 

 

1. Organizační záležitosti a informace od manažera PS 
 
 

Manažer PS sdělil členům, že azylové domy pro ženy, matky a rodiny s dětmi 
od 1. 1. 2020 administrativně přeřazeny z pracovní skupiny Děti a rodina do pracovní 
skupiny Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení. Někteří 
členové již informovali o ukončení členství v PS DaR, např.: Armáda spásy. Zástupci 
AD v PS DAR si mohou zvolit, v rámci které PS budou členy komunitního plánování. 
Samozřejmě také mohou v případě zájmu i nadále zástupci služeb docházet                     
jako hosté i na setkání PS DaR. Při vyhodnocování sociálních služeb budou již za rok 
2019 AD pro ženy a matky s dětmi řazeny pod PS Občané ohrožení sociálním 
vyloučením a sociálně vyloučení.  

 
Od 17. 2. 2020 působí na pozici koordinátora plánování sociálních služeb pan 

Mgr. Štěpán Vozárik, kontakty: svozarik@ostrava.cz, tel.: 599 443 818. Na pozici 
protidrogové koordinátorky oddělení sociálních služeb bude od března 2020 působit 
Bc. Monika Klimková. 

 
Pro proces KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ OSTRAVA bylo vytvořeno nové 

logo, které je užíváno od 1. 2. 2020 při všech příležitostech spojených s procesem 
komunitního plánování. Případné užívání loga na akcích v rámci procesu KP musí být 
v souladu s platným logomanuálem. Pro komunikaci s veřejností bylo vypracováno 
zjednodušené logo s textem „Sociální služby Ostrava“. 



 

 

 
Proběhlo hlasování o nových zástupcích řádných členů PS:  

- Dominika Levingerová, nová zástupkyně Mgr. Edity Kozinové za Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka, z.s. 

- Katarína Dubělčíková, vedoucí Poradny pro vztahy a rodinu, další zástupkyně Jana 
Zajíčka za Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.  

 
Noví zástupci řádných členů PS DaR byli přítomnými členy PS jednohlasně 

schváleni. 
 

Manažer PS požádal přítomné členy o aktualizaci kontaktů na místě setkání 
opravou či dopsáním do seznamu členů, což přítomní členové PS učinili. 

 
Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční 19. března 2020, od 13:00 hod. 

v sídle ostravského střediska Diakonie ČCE a Domovinky (denní a týdenní 
stacionář) na adrese: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice (na správě 
střediska v 3. NP, výtah k dispozici), 49.8099503N, 18.2501644E. Zájemci budou mít 
možnost si prohlédnout v doprovodu vedoucí Bc. Simony Pultarové prostory Zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (Syllabova 1306/20), které provozuje 
Diakonie od 19. 2. 2020 s kapacitou 16 lůžek. 
 

 
2. Prezentace aktivit PS Občané se sluchovým postižením 

manažerkou PS Mgr. Anetou Haškovou, MBA 
 

Manažerka PS Mgr. Aneta Hašková, MBA prezentovala sociální služby                    
a aktivity této PS v širším kontextu kvality života občanů se sluchovým postižením: 
typ postižení, způsoby komunikace, složení PS – poskytovatelé sociálních služeb                
a souvisejících aktivit v  regionu, možnosti kompenzace – sluchadla, kochleární 
implantáty a další praktické kompenzační pomůcky. Zodpověděla také dotazy 
přítomných k tématu. Prezentace je přílohou zápisu.  

 
 

3. Karty aktivit Opatření V.KP – vyhodnocení roku 2019, plán na rok 
2020 
 

Pro zpracování vyhodnocení Karet aktivit byl vytvořen formulář, který musí 
manažer PS vyplnit za všechna Opatření PS DaR a zaslat koordinátorovi do 29. 2. 
2020. Manažer shrnul informace od členů k plnění jednotlivých Opatření v roce 2019. 
Realizátoři aktivit tyto informace doplnili s tím, že všechny aktivity byly v roce 2019 
plněny: 

 
• 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:  
v roce 2019 byla realizována 2 setkání – semináře pro celkem 40 účastníků   

 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:  
v roce 2019 byly obsazeny 3 nové úvazky pracovníků v přímé péči v Krizovém 
centru pro děti a rodinu Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s.  

 
• 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 zprostředkování potřeb cílové 
skupiny:  
v roce 2019 byli 2 členové PS a 1 zástupce členské organizace aktivní                   
na jednáních k realizaci akčního plánu RP, 25 členů se účastnilo prezentace 
RP koordinátorkou paní Ing. Placovou na setkání PS, 5 členských organizací 
obdrželo pro rok 2019 dotaci SMO na 8 projektů v oblasti rodinné politiky  
    

• 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: 
v roce 2019 byly realizovány Spolu pro rodinu z.s. 2 facilitované semináře 
k problematice asistovaných kontaktů (nastavení pravidel a metodiky, 
výkaznictví, vzájemná spolupráce, aktuální situace výkonu AK, apod.) pro 33 
účastníků z cílové skupiny 
 
Karty aktivit, které byly vyplněny pro rok 2019 bude nezbytné aktualizovat          

na tento kalendářní rok. Termín pro zpracování aktualizace Karet aktivit na rok 2020   
a odeslání k rukám koordinátora komunitního plánování je do 31. 3. 2020. Manažer 
PS se do dalšího setkání konkrétně domluví se členy PS -  odpovědnými osobami                 
za realizaci aktivit v roce 2020. 
 
 

4. Diskuse, různé 
 

• Bc. David Tichý, DiS. pozval členy PS za Krizové centrum Ostrava, z.s. 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat 16. března 2020           
od 10 do 18 hod. v prostorách Krizového centra na Ruské ul. 94/29                 
v Ostravě - Vítkovicích. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostor, 
kde se poskytuje služba krizová pomoc a dlouhodobá terapie pro děti, 
oběti trestných činů a poslechnout si informace o projektech centra. 
Pozvánka je přílohou zápisu. 
 

• HoSt Home-Start ČR pořádá 26. března 2020 seminář na téma „DĚTI                  
A JEJICH POTŘEBY V CENTRU TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE                   
A SPOD“ v IMPACT HUB OSTRAVA na Sokolské tř. 1263/24 
v Moravské Ostravě (9.00 – 14.30 hod.). Srdečně zvou na jarní setkání 
pracovníků NNO a OSPOD. „Chceme vytvořit prostor pro sdílení 
zkušeností z terénu a podpořit mezioborovou spolupráci v oblasti práce 
s ohroženými dětmi a rodinami“. Pozvánka je přílohou zápisu. 

 
 
V Ostravě 6. 3. 2020      

     Mgr. Martin Bittner, manažer PS DaR 


