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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:  20. 9. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Františka, ul Sirotčí 41, 

703 00, Ostrava Vítkovice  

 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Různé 

 

Na úvod jednání uvítal manažer členy pracovní skupiny. Představil novou zástupkyni 

organizace Nová Šance Libuši Koslovou a Janu Abrlovou, sociální pracovnici pro sociální 

začleňování Magistrátu města Ostravy, která bude předávat aktuální informace o projektech 

na, kterých se podílí město.   

1. 1. Informace jednotlivých členů PS.  

AS ČR, Domov Přístav - zástupkyně organizace uvedla, že ve službě nedošlo k žádným 

změnám. 

Městská nemocnice Ostrava, LDN – organizace se stále více potýká s následným 

umisťováním pacientů, jde zejména o bezdomovce, nízkopříjmové osoby (imobilní), cizinci 

bez dokladu, apod. V souvislosti s cizinci nabídlo podporu Centrum pro integraci s cizinci.  

Renarkon – zástupkyně organizace upozornila, na výskyt nové syntetické drogy, která je 

velice nebezpečná, popsala, jaké preventivní opatření organizace přijala. Velký nebezpečím je 
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to, že nová droga je velice levná a pro některé uživatel návykových látek je dostupnost 

rozhodující faktorem.  

Potravinová banka Ostrava, - zástupkyně organizace uvedla, že nyní disponují dostatečným 

množstvím potravin.  

Dne 8. 9. 2018 proběhla potravinová sbírka v supermarketech Kaufland,   

Od 15.10 do 18.10.2018 bude probíhat potravinová sbírka na Krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje, do kterého budou zapojeny i organizace zřizovány krajem 

Dne 10. 11. 2018 bude probíhat Národní potravinová sbírka  

Spolupracující organizace upozornila na probíhající kontroly Státní zemědělské inspekce, 

která se zaměřuje na dodržování legislativy související nakládání s potravinami (skladování, 

hygienické předpisy, apod.)  

Centrum na podporu integrace cizinců – zástupce informoval o zvyšujícím se počtem 

cizinců pracující v Ostravě a okolí, jedná se cizince z Ukrajiny, Rumunska. Český průmysl 

má stále nedostatek pracovníků.   

Armáda spásy ČR, Prevence bezdomovectví – organizace rozšiřuje své služby na ul. 

Cihelní, Moravská Ostrava a Přívoz. V této lokalitě ukončují svou činnost komerční 

ubytovny. Armáda spásy spolupracuje s majiteli bytů společnosti Residomo, s.r.o.- v lokalitě 

bude nově zřízena i kancelář. 

Dále organizace postupně přebírá byty na ul. Čujkovova, Ostrava Jih, kde budou poskytovány 

její služby. 

Na ulicích Dělnická a Skautská v Ostrava-Poruba  se majitel domů snaží o vytvoření tzv. lepší 

lokality, tzn., že změnil (zpřísnil podmínky přidělování bytu) v praxi to znamená, že většina 

klientů nově stanovené podmínky nedokáže splnit.  

Armáda spásy, Adelante – dle harmonogramu probíhají stavební práce související 

s výstavbou nové noclehárny stavební práce.  

Nízkoprahové denní centrum  - služby každý den využívá cca 40 osob,  

Noclehárna není v tomto období zcela naplněna. Organizace se v poslední době potýká 

s výrazným nárůstem seniorů se zdravotním omezením. 

Azylový dům  - kapacita azylového domu je naplněna 

Organizace se ve všech typech služby potýká s nárůstem počtu osob se zdravotním omezením 

– jedná se o klienty středního věku a seniory. Služby nejsou pro tento typ klientů uzpůsobeny.  
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Armáda spásy ČR – Azylový dům pro ženy a matka s dětmi – kapacita služby se 

v souvislosti se změnou počasí postupně naplňuje. V listopadu letošního roku bude 

dokončena revitalizace zahrady.  

ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky – sociální pracovnice úřadu městského obvodu se 

potýkají s přílivem sociálně slabých s jiných měst – Ubytovna na ulici Výstavní těmto lidem 

poskytuje možnost získání trvalého pobytu.  

ÚMob Jih – sociální pracovnice informovala o problematické spolupráci s místně příslušnou 

pobočkou Úřadu práce – správní řízení se vede dlouho, pracovnice úřadu práce nevyužívají 

podklady, které pro jejich potřeby vypracují sociální pracovnice ÚMOb. 

Magistrát města Ostravy – zástupce informoval o přijetí strategického materiálu 

5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě na období 2019-

2022 a zároveň všem členům poděkoval spolupráci při tvorbě dokumentu.    

Nová Šance z.s. – pracovní skupině se představila se nová pracovnice organizace – Libuše 

Koslová, která zároveň požádala o členství. Kapacita zařízení je nyní naplněna z 50%.  

Následně pracovní skupina hlasovala o žádosti o členství. Pracovní skupina odsouhlasila 

všemi hlasy přítomných (tj. 20 členy) členství paní Libuše Koslové v pracovní skupině 

občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení.   

Armáda spásy ČR – Azylový dům pro ženy a matka s dětmi – kapacita služby se 

v souvislosti se změnou počasí postupně naplňuje. V listopadu letošního roku bude 

dokončena revitalizace zahrady. Z důvodu personálních změn pracovní skupiny odhlasovala 

změnu v členství. Dosavadního člena pracovní skupiny Leoše Polomíka nahradí Martin 

Raška. Pro změnu hlasovalo všech 20 přítomných členů pracovní skupiny.  

Nízkoprahové zařízení Benedikt Labre – v organizaci proběhla kontrola zaměřená na 

individuální plánování, smlouvy s uživateli a způsoby řešení nepříznivé situace.  

Charitní dům Sv. Františka – výměna nevyhovujících oken v budově byla realizována. 

Služba nově vyčlenila místo pro kouření v zahrádce za budovou. Organizace koupila nové 

vozidlo mimo jiné i na rozvoz potravin pro sociálně znevýhodněné.  Dále se týmu fotbalistů 

Charity Ostrava podařilo zvítězit v turnaji Samaritán open.   

2.1. Informace z MT KP Ostrava 

Manažer pracovní skupiny seznámil členy se změnami v dotačním řízení oblast sociální péče 

v nadcházejícím období. Organizace dokládají bezdlužnost a stravenky jsou uznatelným 

nákladem. Povinnost organizace hlásit personální zněny je upravena na 2x ročně.  
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 3.1. Různé 

Manažer informoval o nadcházejících akcích – od 8. 10. 2018 budou v Ostravě probíhat „Dny 

chudoby“ – pozvánka na tuto akci bude členům pracovní skupiny rozeslána.  

Pracovní skupina připravuje seminář „ 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 18. 10. 2018 ve 13 hod. v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, 

ul. Gen Píky, Ostrava-Fifejdy. Pracovní skupiny se zúčastní p. Mikulec, který bude 

prezentovat projekt sociální bydlení v Ostravě.   

 

Zpracoval: Jiří Linart 
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