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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: 21. 3. 2019 od 13:00h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Armáda spásy, Domov Přístav – Zukalova 1401/3, Ostrava  

 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava  

3. Karta aktivit – doplnění  

4. Domov Přístav – DZR – prezentace L. Plíhalová 

5. Různé 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy a zahájil jednání.   

1. Informace jednotlivých členů PS.  

CSS Poruba, Azylový dům, zástupkyně organizace informovala o stavu rekonstrukce, která 

v současné době probíhá. Rekonstrukcí bude přebudovány všechny pokoje na dvoulůžkové, 

což zvýší komfort uživatelům. Taktéž dojde k navýšení kapacity o 4 místa – na 29 osob. 

Azylový dům je určen pro muže i ženy, po dobu rekonstrukce je kapacita snížená na 14 osob.    

ÚMOb Ostrava Jih - zástupkyně informovala o realizované sbírce pro ,,Moment“ charity 

shops  
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Potravinová banka – organizace připravuje na 18.05.2019 ,,Sbírku potravin“. Potravinová 

banka zvažuje zřízení výdejního místa pro potřebné. V závěru svého příspěvku pracovní 

skupinu informovala o volné pracovní pozici skladníka.  

Renarkon – zástupkyně organizace popsala stávající situace, v současné době dochází na 

kontaktní centrum 30 – 40 klientů denně.  

ÚMOb Vítkovice – zástupkyně hovořila o komplikovaném případu, který řeší. Jedná se o 

ženu s psychickým onemocněním, která využívá sociální služby určené pro osoby bez 

přístřeší. O případu informovala z toho důvodu, aby společně s poskytovateli sociálních 

služeb sladili postup.  

ÚMOb Poruba - zástupkyně úřadu informovala dokončování stavby Komunitního centra  

VŠICHNI SPOLU. Jedná se o novostavbu víceúčelového zařízení, poskytující prostor pro 

realizaci širokého spektra volnočasových, komunitních a sociálních aktivit. Komunitní 

centrum se bude skládat z objektu s otevřeným prostorem pro komunitní aktivity 

a uzavřenými prostory pro individuální poradenství, a také z venkovních prostor s hracími 

a vzdělávacími prvky pro trávení volného času a nácvik základních dovedností.  

Šance domova DCHOO  - organizace má výběrové řízení na sociálního pracovníka 

CPIC – zástupkyně organizace pozvala členy pracovní skupiny na akci s názvem „ 

Ochutnáváme svět“. Akce se uskuteční 6. 4. 2019 v prostorách galerie Plato. Dále hovořila 

o probíhajících kurzech českého jazyka, které jsou určeny cizincům.  

Adelante  - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  - kapacita zařízení je každodenně 

naplněna v poslední době služby registruje zvýšený počet žadatelek o službu 

Adelante – Azylový dům pro muže – taktéž toto zařízení je naplněno, v pořadníku je mnoho 

zájemců o službu.   

Adelante  - nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní služby. Stavba nové noclehárny 

se blíží ke konci. V rámci terénních programů je evidován nárůst osob bez přístřeší venku. 

Krátce zástupkyně organizace informovala o aktualitách související s ordinací pro chudé více 

na web. https://www.darujme.cz/projekt/1200359   

Armáda spásy prevence bezdomovectví – zástupkyně informovala o aktuální situaci 

v lokalitě – (developerský záměr na vybudování Rezidence Cihelní a problematice bez 

doplatkových zón)   

Městská nemocnice Ostrava, LDN – zástupkyně organizace informovala členy pracovní 

skupiny změně své pracovní pozice v rámci organizace. V léčebně probíhá rekonstrukce.  

CSS Ostrava – zástupce organizace informoval členy pracovní skupiny o aktuální situaci 

v zařízení a realizovaných aktivitách.  

Nová šance, z.s.  – zástupkyně informovala o aktualitách v organizaci. 

https://www.darujme.cz/projekt/1200359
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Charita Ostrava – Charitní dům Sv. Františka - zástupce  informoval o naplněnosti 

kapacity azylového domu a noclehárny.  I přes zlepšení počasí nedošlo k poklesu zájmu o tyto 

služby. Dále pracovníci sociálních služeb zaznamenávání příliv zcela nových klientů.  

 

2. Informace z MT KP Ostrava  

- Sčítání osob bez domova – proběhne ve dnech 8.4. – 14.4.2019. Bližší informace všichni 

dostali elektronicky. Koordinátorem pro Ostravu je pan Lukáš Drlík:  ldrlik@ostrava.cz 

- Katalog sociálních služeb - Manažer PS rozdal přítomným vytištěné Katalogy sociálních 

služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 

- „Lidé lidem“ – tradiční akce se bude konat 20.6.2019 v Komenského sadech. 

 

3. Karta aktivit – manažer PS poděkoval všem zúčastněným za zpracování Karet aktivit 

k 5.KP. Případné nejasnosti ještě bude s jednotlivými aktéry řešit. Do konce března by měl 

manažer PS „karty“ odevzdat koordinátorce KP. 

 

4. Domov Přístav – DZR – prezentace a prohlídka zařízení - L.Plíhalová 

 

5. Různé 

- Homeless cup - fotbalový turnaj azylových domů, proběhne 17. 4. 2019 v Trojhalí 

 

- ,,Lidé lidem“ – přehlídka sociálních služeb, která se uskuteční 20. 06. 2019  

 

 

Zpracoval: Jiří Linart 

mailto:ldrlik@ostrava.cz

