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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: 31. 5. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.,  

                             areál MŠ Repinova 19, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Vyhodnocení roku 2017 
2. Rozvojové aktivity v rámci IV. KP na rok 2018 
3. Příprava V. KP 
4. Informace z MT KP 
5. Diskuse, různé 

 
 

1. Vyhodnocení roku 2017 

Manažer PS DaR sdělil přítomným některé výstupy z vyhodnocení roku 2017, které bylo 
prezentováno na posledním MT KP. 

Např.: v roce 2017 bylo v rámci PS Děti a rodina poskytnuto 19 služeb pro 4 483 klientů                
a 36 aktivit pro 11 047 účastníků. 

Celkové náklady na služby a aktivity pro cílovou skupinu Děti a rodina činily za rok 2017 
63 771 620,- Kč. 

Hlavní zdroje pro pokrytí těchto nákladů dosáhly v souhrnné výši 63 740 732,- Kč nákladů 
(v Kč): 

• SMO:                          12 629 206 
• Městské obvody:          3 276 877 
• MPSV (kap.313):        27 519 108 
• KÚ MSK/IP MSK/EU:   5 506 126 
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• Klienti:                          4 796 132 
• Dary, nadace:              6 954 930 

 

2. Rozvojové aktivity v rámci IV. KP na rok 2018 

Manažer PS seznámil přítomné s Opatřeními, která zařadil pro rok 2018                             
mezi rozvojové: 

Cíl 2, Opatření 2.1 Zajištění navýšení počtu odborných pracovníků v soc. službách 
(odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi): získat                          
a zpracovat aktuální podklady pro jednání, zajistit spolupráci odborných pracovníků, navýšit 
okamžité kapacity dotčených služeb 

S tím, že Opatření si realizují jednotliví poskytovatelé (organizace) s přihlédnutí ke svým 
aktuálním ekonomickým možnostem a zdrojům bez spolufinancování navýšených kapacit 
odborných pracovníků městem. 

Cíl 3, Opatření 3.3 Předložit návrh koncepce rodinné politiky zástupcům politické 
reprezentace SMO 

Lze kvalifikovaně předpokládat, že návrh Koncepce, který je aktuálně připomínkován, 
bude v termínu předložen Radě a Zastupitelstvu města ke schválení. 

Manažer PS již před setkáním PS rozeslal všem členům k připomínkování návrh 
Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy.  Jedná se o první ucelený dokument, 
který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin               
na svém území. Tyto plány budou naplňovány v průběhu let 2019 – 2022, na ně pak budou 
navazovat další. Koncepce je členěna na analytickou a návrhovou část, nedílnou součástí 
jsou podrobné přílohy (Analytická část, Závěrečná zpráva ze skupinových rozhovorů, 
Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky). Navržená opatření budou realizována 
prostřednictvím akčních plánů, které budou vytvářeny na období nejméně 1 kalendářního 
roku. Aktuálně běží připomínkové řízení ke koncepci, následně pak k akčnímu plánu.              
Oba dokumenty budou v září 2018 procházet schvalovacím procesem orgány města.  

Přítomní členové PS DaR vzali na vědomí bez připomínek. Člen PS Jan Zajíček, který se 
aktivně podílel na celém procesu vzniku návrhu Koncepce, okomentoval tento proces                
i obsah návrhu. 

 

3. Příprava V. KP 

Manažer PS sdělil, že nedisponuje novými informace k připravovanému V. KP. 
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4. Informace z MT KP 

 
• Manažer PS informoval přítomné o některých výstupech týkajících se PS Děti                 

a rodina v Analýze organizační struktury procesu komunitního plánování“:  
http://www.kpostrava.cz/komunitni-planovani/projekt-kp-ostrava-2017-
2019/analyza-organizacni-struktury-procesu-komunitniho-planovani_1541.html 
  

• Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit není zatím k dispozici v tištěné 
podobě, protože z některých pracovních skupin byly zaslány požadavky                         
o zapracování změn po termínu 12. 4. 2018. Aktuálně je katalog u dodavatele, 
který zapracovává poslední změny. Manažerům bude ihned po obdržení zaslán 
materiál ke schválení. 

 
 

5. Diskuse, r ůzné 
 

• Paní Edita Kozinová seznámila přítomné s aktualitami z činnosti Rodinného                      
a komunitního centra Chaloupka, z. s. 
Dále také informovala o dalším ročníku Táta Festu 2018 (oslavy Dne otců)                   
pod záštitou starostky MOb MOaP Petry Bernfeldové, který se uskuteční 17. 6. 
2018 (14 – 18 hod.) na Masarykově náměstí – akce pro všechny táty a jejich 
rodiny. V rámci hlavního programu vystoupí: Robson Revival, Nedivoč, Neo Chess 
Sunny rnr band. 
 

• Obecně prospěšná společnost Dlaň životu zve dne 14. 6. 2018 na Den otevřených 
dveří v Poradně Cesta těhotenstvím v Ostravě (Českobratrská 1220/13)                          
u příležitosti 15. výročí existence poradny. Poradna bude otevřena v čase 10 - 16 
hod. Během akce si můžete prohlédnout prostory poradny, seznámit se s činností 
poradny a jejími aktivitami pro těhotné ženy a rodiče s dětmi a získat informace. 
 

• Osmý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, tentokrát                      
se zaměřením na rodinu a děti v termínu  od 8. do 10. června 2018. Festival byl 
letos rozšířen o páteční „Večer nadějí“ zaměřený na mládež. Navíc se na Slezské 
lilii bude slavit 25. výročí Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Slezská lilie se 
snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt. Benefice 
letošního festivalu pro Nadační fond Betlém nenarozeným podpoří provoz 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který pomáhá dětem před narozením                
a jejich matkám.  
 

• Přítomní členové schválili novou členku za ostravskou pobočku HoSt Home-Start 
Česká republika paní Petru Vonáškovou. 
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• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční: 19. 6. 2018 (úterý), od 13:00 hod. , 
Dětské centrum DOMEČEK, příspěvková  organizace, Jedličkova 5, Ostrava – 
Zábřeh (49.8089942N, 18.2454914E). 

 
 

V Ostravě dne 12. 6. 2018 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


