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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané ohroženi 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučení 

datum:  16. 02. 2017 od 13:00 hod. do 16:00 hod.      
místo konání: Charitní středisko sv. Lucie, Kořenského 17, 703 00, Ostrava-Vítkovice  
přítomni:   viz prezenční listina 

Program a výstupy z jednání 

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Vyhodnocení roku 2016  

4. Plán činnosti na r. 2017 

5. Různé 

 

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a seznámil členy pracovní skupiny s programem jednání. 

V úvodu se pracovní skupina věnovala personálním změnám členů pracovní skupiny. Na jednání se 

dostavilo 14 členů tj. nadpoloviční většina  - jednání bylo usnášení schopné.    

Personální změny: 

Paní Marcela Snítila nahradí na pozici člena paní Nikolu Drkošovou – organizace Renarkon z.s., 

pracovní skupina vzala změnu na vědomí.  

Charita Ostrava došlo k registraci nové služby terénní programy  

Nově bude nízkoprahové centrum Benedikt Labre – zastupovat pan Petr Matěj, stávající člen p. Ivo 

Křížka požádal o členství za nově registrovanou službu – terénní programy – všech 14 přítomných 

členů souhlasilo s navrženou změnou a přijetím nového člena.  

Organizace pro pomoc uprchlíkům - Walach Filip požádal o členství všech 14 přítomných hlasovalo 

pro přijetí p. Valacha. 

Upravený seznam členů pracovní skupiny bude členům rozeslán.  

 

1.1. Informace jednotlivých členů PS 

Charita Ostrava, Linart – informoval o aktuálních kapacitách azylových domů, nocleháren. 

Následně vyhodnotil mimořádné opatření tzv. ,, Zimní program“.  

CSS, Dům na půl cesty, Zrasták – informoval o aktuální situaci v zařízení - kontaktuje je úřad 

práce – spolupracují na projektech města  - sami připravují projekt bydlení zaměstnání vzdělávaní  

Armáda spásy ČR, Azylový dům pro matky s dětmi - Polomík – informoval o kapacitách služby  

Charita Ostrava - Ivo Křížka –seznámil členy pracovní skupiny s novou sociální službou  - 

terénní programy. Služba je personálně zajištěna 2,5 úvazkem, je vykonávána v pracovních dnech 

od 8 – 16 hod., zejména na území městského obvodu Ostrava Jih. Pracovníci za první měsíc 

provozu kontaktovali cca 20 osob bez přístřeší 

LDN Radvanice - Kolářová – informovala o problémech, které v rámci sociální práce s klienty 

řeší, jedná se o práci s osobami bez přístřeší (mladí lidé po amputacích), kteří jsou umístění v LDN. 

Jejich stav je stabilizovaný, nicméně tyto osoby se nemají kam vrátit – osoby jsou zcela bez zázemí 

– pobytové služby pro tuto klientelu jsou dlouhodobě naplněny.  
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CPIC – Vývoda informoval o otevření kontaktního místa Správy uprchlických zařízení, které je  

generální dodavatelem podpory pro osoby, které žádají o mezinárodní ochranu a doplňkovou 

ochranu pracovníci sídlí na stejném patře jako CPIC, ul. Českobratrská 7, 702 00, Ostrava.  

ÚMOb MHaH, Bedrlíková, ÚMOb MOaP Konečná – sociální pracovnice informovaly 

o problematice snižování (odebírání) doplatků na bydlení a legislativními změnami související 

se snižováním životního minima u osob dlouhodobě pobírající dávky HN 

Charita Ostrava, charitní dům sv. Lucie. Horňáková startovací byty členy seznámila 

s vyhlášeným výběrovým řízením na pozici sociálního pracovníka  

Diakonie ČCE, Azylový dům Bočková – informovala kapacitě zařízení – nyní naplněno   

CSS Ostrava, Bekárková – předala informaci, že Azylovv dům pro matky s dětmi   - je 

kapacitně naplněn, Azylový dům ul. Palackého 61, má k dispozici 5 volných míst 

Nízkoprahové denní centrum  - Matěj -  představil se v nové pozici  a následně členy pracovní 

skupiny informoval, že se podařilo do Azylového domu Přístav, jehož kapacita byla navýšená 

přemístit dva uživatele, jejíž zdravotní stav vyžaduje intenzivnější zdravotní péči.   

Organizace na pomoc uprchlíkům  - Walach sídlo Českobratrská 7 702 00, Ostrava, představil 

poslání organizace, aktivity, na které se zaměstnanci specializují (pomoc cizincům při uplatnění na 

trh práce. Působnost organizace je celý MSK 

Armáda spásy CSS, Henk van Hattem  - přítomné informoval o nové sociální službě  - terénní 

programy, jedná se o obdobnou službu, kterou začala realizovat Charita Ostrava. Služba vznikla po 

předcházející analýze potřebnosti – organizace poskytující terénní službu spolupracují – rozdělili si 

lokality, ve kterých budou působit.    

Následně zhodnotil Vánoční setkání uspořádané pro lidi bez domova, které bylo o vánočním čase 

určeno osobám bez přístřeší, Akce se konala v Trojhalí – organizátoři akce byli Hotel Clarion, 

Charita Ostrava, AS Ostrava. Tato akce měla velký úspěch   - programů se zúčastnilo 135 lidí bez 

domova. Akce uživatelům nabízela ošetření, sprchování, produkci filmu, společný zpěv a vánoční 

jídlo.    

 

    2.1. Informace z MT KP Ostrava 

Manažer pracovní skupiny podrobně hovořil o jednání manažerského týmu. Zápis je k dispozici na 

webových stránkách komunitního plánování.  

 

   3.1.    Vyhodnocení roku 2016 

Členové pracovní skupiny společně vyhodnotili jednotlivé činnosti, naplánované v roce 2016 viz 

příloha.  

Průběžné vyhodnocení komunitního plánu - Úkol jednotliví členové pracovní skupiny manažerovi 

zašlou aktuální informace související s vyhodnocením Rozvojových cílů a opatření pro rok 2016.  

Termín do 21. 2. 2016  

 

   4.1. Plán činnosti na r. 2017 

V tomto bodu členové pracovní skupiny projednávali plán činnosti a jednotlivé aktivity pro rok 

2017 viz tabulka – příloha zápisu.  

 

   5.1.   Různé  

Pracovní skupina diskutovala o předávání informaci a poskytování součinnosti neziskovými 

organizacemi Policii ČR. V této problematice dochází v praxi ke kolizi mezi zákonem o sociálních 
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službách (§ 100 mlčenlivost) a požadavky policie. Žádosti policie jsou v některých případech 

formulovány ústně s odkazem na blíže neupřesněné trestní řízení apod. Právník Charity Ostrava 

vypracuje pro organizaci pokyny. V případě zájmu mohou být pokyny poskytnuty i dalším 

neziskovým organizacím.  

Manažer pracovní skupiny rozešle členům návrh zákona o sociálním bydlení.   

       

 

Další jednání PS se uskuteční dne 30. 03. 2017 v CSS Ostrava, Azylovém domě pro matky 

s dětmi, ul. Budečská 3, Ostrava. Začátek jednání je stanoven na 13 hodin.     

 

 

Zpracoval: 

Jiří Linart 


