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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:  22. 5. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Armáda spásy ČR – Prevence bezdomovectví, ul. 

Palackého 25, 702 00, Ostrava  

 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Vyhodnocení r. 2017 

4. Plán monitoringu sociálních služeb PS      

5. Různé 

 

Na úvod jednání uvítal manažer členy pracovní skupiny.  

1. 1. Informace jednotlivých členů PS.  

Městská Nemocnice Ostrava, LDN - S. Kolářová - zástupkyně organizace informovala 

členy pracovní skupiny o nové sociální dávce – dlouhodobé ošetřovné. Dále sociální 

pracovnice informovala o problematickém umístění některých klientů, kteří nesplňují kritéria 

přijetí (nízký věk, kontraindikace alkohol, nízký příjem, případně psychiatrický pacient). 
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Armáda spásy ČR, Přístav II. – L, Plíhalová – informovala o snížení kapacity o jednu 

osobu s ohledem na kvalitu služby. 

Renarkon – B. Oravcová -  upozornila, na doby testování v kontaktním centru Ostrava 

Testování na přítomnost drog v organismu pro veřejnost: 
Ženy: pondělí a středa: 8.00 – 9.00, 15.30 – 16.00 hod. 

           úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 9:00 

Muži: pondělí, čtvrtek 8:00 - 9:00 hod. 

  

Azylový dům Debora -  A. Bočková - zařízení stále disponuje, volným pokojem pro matku 

s více dětmi v případě zájmu kontaktujte organizaci.  

Armáda spásy, Adelante – M, Raška - probíhají stavební práce související s výstavbou nové 

noclehárny. Vzhledem k teplejšímu počasí došlo přechodně ke snížení zájmu o nabízené 

služby. Příjem nocleženek je zastaven, Název projektu Adelante je nově užíván i pro služby 

pro ženy v O.- Fifejdách. http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-socialni-sluzby-

marianske-hory/   

Armáda spásy ČR – Azylový dům pro ženy a matka s dětmi – L.Polomík - 7.6.2018 se 

bude konat v prostorách zahrady AD akce „Polévka je grunt“. 

Nízkoprahové zařízení Benedikt Labre – P. Matěj - v souvislosti se změnou počasí 

využívá tuto službu méně uživatelů.  

Charitní dům Sv. Františka – J. Linart - je realizována výměna nevyhovujících oken. 

Upozornil, že v tomto roce nebude realizována tradiční přehlídka sociálních služeb Lidé 

Lidem, dále členy pracovní skupiny informoval o tom, že se nebudou na podzim 2018 

pracovní skupinou hodnotit předložené projekty ve vyhlášeném dotačním titulu SMO - 

sociální péče pro rok 2019.  

ÚMOb - zástupci městských obvodů uvedli, že v uplynulém období nebyly žádné mimořádné 

aktivity, které by mohli prezentovat.   

Nová Šance z.s. – R. Toporčáková - zástupkyně organizace informovala členy pracovní 

skupiny o zřízení nového pracovního místa  - ředitel azylového domu. Do této pracovní 

pozice byl vybrán pan Jiří Šišlík. Dále hovořila o způsobu výdeje použitého nábytku. 

V případě zájmu je vhodné, aby sociální pracovníci kontaktovali organizaci, případně 

vypracovali krátké doporučení.  

Kontakty s výdejní dobou viz níže: 

Sklad nábytku pro sociálně potřebné: přítomný pracovník Azylového domu                      

tel: 733726442, e-mail: azylovydum@koblov.cz 
Provozní do doba pro veřejnost: 

úterý           15.30 až 17.30 hod 

čtvrtek        15.30 až 17.30 hod 

 

 

http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-socialni-sluzby-marianske-hory/
http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-socialni-sluzby-marianske-hory/
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Armáda spásy ČR, Prevence bezdomovectví – S. Lojková - v organizaci proběhla 

rekonstrukce, kanceláře pracovníků jsou přesunuty do přízemí budovy. V horním podlaží sídlí 

Oblastní ředitelství Armády spásy. Následně zástupkyně organizace podrobně popsala služby, 

které uživatelům nabízí včetně metod práce a statistických údajů. Po ukončení jednání 

pracovní skupiny proběhla prohlídka prostor.   

 

2.1. Informace z MT KP Ostrava 

Manažer pracovní skupiny seznámil členy a průběhem a výstupy jednání manažerského týmu.  

Podrobné informace na webových stránkách www.kpostrava.cz 

 3.1. Vyhodnocení roku 2017 

Manažer pracovní skupiny podrobně vyhodnotil aktivity, které byly realizovány v minulém 

roce. Součástí prezentace byl i podrobný rozbor financovaní sociálních služeb (příloha 

zápisu).  

4.1. Plán monitorování 

Pracovní skupina se dohodla na způsobu monitorování jednotlivých organizací, které jsou 

zapojeny do pracovní skupiny. Zástupci organizace si připraví na jednání krátkou prezentaci 

poskytovaných služeb – po ukončení jednání bude realizována prohlídka organizace. Místa 

jednání se budou střídat.  

5.1. Různé 

Další jednání pracovní skupiny bude dne 26. 6. 2018 ve 13 hodin v prostorách Nové Šance 

z.s., ul. Podsedliště, 702 00, Ostrava Koblov.   

 

Zpracoval: Jiří Linart 

http://www.kpostrava.cz/

