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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:  18. 10. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Armády spásy - Adelante, Generála Píky 25/2980, 702 00 

Ostrava – Fifejdy  

 

PROGRAM 

1. Projekt „Iglou“ – prezentace 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava – aktuality k projektu (Prezentace -M.Mikulec) 

3. Sociální služby AS – prezentace M. Raška 

4. Informace jednotlivých členů PS 

5. Různé 

 

Na úvod jednání uvítal manažer členy pracovní skupiny a hosty, kteří přišli prezentovat své 

projekty.   

1.  Projekt „Iglou“  

Paní Pavla Klečková a Emmanuel Chilaud odprezentovali i fyzicky předvedli nouzový 

přístřešek „Iglou“, který by mohl sloužit lidem bez přístřeší k přečkání největších mrazů. 

Nejedná se o nabídku řešení bezdomovectví, ale o poskytnutí tohoto nouzového přístřešku 

těm, kteří přes rozšířenou nabídku možností přečkat mrazivou noc v teple v rámci 

„zimního programu“, toto nevyužijí a jsou tak ohroženi na životě. Pro Ostravu mají 

připraveno na vyzkoušení deset Iglou. 
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Iglou je možno shlédnout na těchto odkazech: 

https://www.facebook.com/aljazeera/videos/igloos-for-the-homeless-in-

paris/10156536316603690/ 

https://drive.google.com/open?id=1gCKOgKfQVv7mn7s6z6jRgdNVMv9VgE1r 

 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. seznámil členy pracovní skupiny s prezentací:  

„Sociální bydlení, Rezidenční segregace, Prognóza počtu obyvatel“ 

Prezentace jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

3. Sociální služby AS  

Martin Raška, seznámil členy pracovní skupiny s historií i současnosti Armády spásy a se 

sociálními službami, které AS poskytuje v rámci středisek Adelante. 

  

4. Informace jednotlivých členů PS  

Z důvodu časové tísně tradiční „kolečko“ neproběhlo. 

 

5. Různé  

Připomenutí semináře „Práce s drogově závislými“ – seminář bude určen pro pracovníky 

v sociálních službách. Bude se konat 26.10.2018 a přihlášky je třeba zaslat na: 

koordinator.ostrava@gmail.com panu Janu Horákovi z Renarkonu.  

 

Příští jednání bude dne 29. 11. 2018 ve 13 hod. v Azylovém domě pro muže Armády spásy 

- Adelante, U Nových válcoven 1571/9, Ostrava – Mariánské Hory. 

 

 

Zpracoval: Jiří Linart 
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