
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 23.06.2020 

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

Ostrava – Fifejdy  

 

PROGRAM 

1. Aktualizace členů PS 

(změna KO, přijetí nových členů PS) 

2. Informace jednotlivých členů PS 

(zaměření na situaci a opatření v souvislosti s koronavirem) 

3. Informace z MT KP Ostrava  

4. Různé 

  

Ad 1) Aktualizace členů PS 

Od 1.3.2020 je koordinátorem komunitního plánování Mgr. Štěpán Vozárik.  

Od 1. 6. 2020 je novou kontaktní osobou Bc. Jana Abrlová, DiS.  

Manažer PS poděkoval Mgr. Pavlasovi za dlouholetou spolupráci na pozici kontaktní osoby.  

 

Všemi přítomnými členy PS byly odhlasovány následující změny na pozicích členů PS: 

• ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky – Bc. Radka Petříčková 

• ÚMOb Slezská Ostrava – Azylový dům pro rodiny s dětmi – Mgr. Kateřina Krenželoková 

Všemi přítomnými členy PS byly odhlasováni noví členové PS: 

• Služby dobrého pastýře – Azylový dům pro matky s dětmi – Alena Starobová, DiS. 

• Centrum sociálních služeb Poruba – Azylový dům pro matky s dětmi – Bc. Darina 

Kašperlíková 

 



 

 

Ad 2) Informace jednotlivých členů PS 

Městská nemocnice Ostrava LDN – zařízení bylo po dobu nouzového stavu uzavřeno, měli 

vyhrazeny pokoje pro případ karantény, období bylo velmi náročné pro uživatele – neměli 

kontakt s rodinami, omezené aktivizační činnosti. Pracovníci šili roušky, část ochranných 

pomůcek dodal i ÚMOb Radvanice a Bartovice. Zaměstnanci i uživatelé byli otestování na 

COVID-19 rychlotesty.  

DCHOO – Šance domova – sociální služba byla po dobu nouzového stavu uzavřena, s klienty 

byli v kontaktu telefonicky. Sociální dávky byly klientům vypláceny pravidelně, pracovníci ocenili 

dobrou spolupráci s ÚP ČR. V době nouzového stavu zřejmě ÚP ČR prováděl kontrolu dávek a 

klientům nyní přichází přeplatky dávek (zatím nepřišly žádné nedoplatky). Po skončení projektu 

sociálního bydlení nyní soc. služba Šance domova – sociální rehabilitace rozšiřuje cílovou 

skupinu (mimo klienty sociálního bydlení DCHOO), s klienty se zaměřují na dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, posilování návyků a nácvik výkonu běžných, pro 

samostatný život nezbytných činností.  

Armáda spásy – Prevence bezdomovectví - sociální služba byla po dobu nouzového stavu 

uzavřena, pracovníci šili roušky a vypomáhali v ostatních střediscích organizace. Nyní již běžný 

provoz.  

ÚMOb Slezská Ostrava – v době nouzového stavu měli omezené úřední hodiny, pracovníci se 

střídali ve dvou skupinách v rámci úřadu i sociálních služeb (dům s pečovatelskou službou, 

sociální poradna, azylový dům). S klienty byli v kontaktu telefonicky. Zajišťovali šití roušek a 

jejich distribuci.  

Armáda spásy – azylový dům pro muže  - služba fungovala v době nouzového stavu bez 

omezení při dodržování hygienických opatření.  

Armáda spásy – noclehárna a denní centrum – na denním centru měli denně 120 – 130 

klientů, služba fungovala v režimu 24/7 – byla využita plná kapacita zařízení. Personálně byli 

posíleni o pracovníky z uzavřených služeb organizace. Od Českého červeného kříže měli 

zapůjčeny stany, které sloužily pro klienty z terénu.  V květnu začali pro klienty zajišťovat 

mobilní hygienickou službu, kdy měli k dispozici sprchy, kde se klienti střídali – měli možnost se 

osprchovat, převléct. Klientům v terénu rozdávali potravinové balíčky (denně cca 150 ks), které 

hradilo statutární město. Období nouzového stavu bylo pro všechny pracovníky velmi náročné 

po všech stránkách.  

ÚMOb Jih -  PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM ARMÁDY SPÁSY, CHARITY OSTRAVA A 

POTRAVINOVÉ BANKY OSTRAVA ZA SPOLUPRÁCI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU.  

Pracovníci sociálního odboru byli po část nouzového stavu v karanténě, protože 5 pracovnic se 

nakazilo koronavirem. S klienty byli v kontaktu telefonicky. Náročnější byla práce s klienty po 

VTOS, kteří jsou zvyklí kontaktovat kurátorky osobně.  

Potravinová banka Ostrava -  období nouzového stavu bylo pro pracovníky náročné, z důvodu 

uzavření řady sociálních služeb, které běžně odebírají potraviny a současně navýšení množství 

potravin zejména ze školních programů, bylo náročná distribuce potravin. Došlo k navázání 



 

 

spolupráce s novými organizacemi i obcemi. Jednání se zástupci městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz k umístění výdejního místa POB na území obvodu zatím bez výsledku.  

Armáda spásy – Domov Přístav Zukalova – služba fungovala bez omezení za dodržování 

hygienických opatření, měli jednu klientku s příznaky koronaviru, ale nákaza se nepotvrdila. 

Pracovníci šili roušky, byli rozděleni na 2 týmy, které se vzájemně nepotkávali. 

Spolu pro rodinu – služba fungovala téměř bez omezení, pracovnice šili a distribuovali roušky, 

s klienty byli ve spojení hlavně telefonicky. Organizace přijala výzvu Moravskoslezského kraje a 

pomáhala při zajištění provozu budovy pro osoby v karanténě, kterou vyhradilo město. Pobytu 

využila jedna osoba v karanténě.  

Charita Ostrava – Azylový dům pro matky s dětmi sv. Zdislavy – služba fungovala 
v omezeném režimu (klientky měli omezený pohyb + dodržování hygienických opatření), pro 
klientky a děti zorganizovali společné akce (oslava narozenin jedné holčičky, společné cinema 
večery s popcornem a filmem, společné cvičení maminek s dětmi apod.). Do konce roku 2020 
se služba přestěhuje do rekonstruovaných prostor na ul. Jedličkova.  
PODĚKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI ZA DAROVANÉ ROUŠKY.  

Charita Ostrava – charitní dům sv. Benedikta Labre – denní centrum – služba fungovala 
bez omezení za dodržování hygienických opatření, upravila provozní dobu, kdy se klienti střídali 
po 2 hodinách ve třech blocích, denně 60-70 klientů. Terénní programy – z počátku 
v omezenějším režimu (zajištovali rozvoz roušek apod.), dále bez omezení. Rekonstrukce 
prostor probíhá.  
 
Centrum pro integraci cizinců – klienty přijímaly na základě předchozího objednání, k 

30.06.2020 skončí financování prostřednictvím EU, od 01.07.2020 budou financování ze 

státního rozpočtu a rozšiřují svou cílovou skupinu – nově i pro cizince na území ČR z EU.  

Centrum sociálních služeb Poruba - služba fungovala v omezeném režimu za dodržování 
hygienických opatření, zřídili karanténní pokoje, domluvili přednášku PČR na téma Jak se 
chovat v období nouzového stavu a dodržování nařízení vlády. Velmi ocenili solidaritu mezi 
klienty. 
PODĚKOVÁNÍ POTRAVINOVÉ BANCE OSTRAVA ZA SPOLUPRÁCI.  
 
ÚMOb Vítkovice – úřad městského obvodu měl omezené úřední hodiny, pracovníci šili a 
distribuovali roušky, s klienty byli v kontaktu telefonicky.  
 
Nová šance – služba vypracovala krizový plán a pravidelně se scházel krizový štáb. Domluvili 
přednášku PČR na téma Jak se chovat v období nouzového stavu a dodržování nařízení vlády. 
Klienti v rámci aktivizace prováděli práce v areálu – opravy kurníku, opravy plotů, malování 
prostor apod. 
PODĚKOVÁNÍ JIŘÍMU LINARTOVI ZA RADY A POMOC.  
 
ÚMOb MHaH - úřad městského obvodu měl omezené úřední hodiny, pracovníci šili a 
distribuovali roušky, s klienty byli v kontaktu telefonicky. 
 
Armáda spásy – Azylový dům pro ženy Adelante – služba byla v omezeném režimu (pro 
veřejnost uzavřena), klientky situaci zvládaly dobře, pracovníci šili a distribuovali roušky. Nyní 
ubytovávají nové klientky k doplnění kapacity.  



 

 

Charita Ostrava – Charitní dům sv. Františka – služba fungovala téměř bez omezení, 

v noclehárně měli po dobu nouzového stavu sníženu platbu za noc na 20 korun. Kapacita byla 

naplněna. Na azylovém domě měli vyhrazeny karanténní pokoje (do 1.7.2020). Částečně se 

také podíleli na zajištění provozu budovy pro osoby v karanténě, kterou vyhradilo město. 

Vypomáhali se zajištění stravy pro osobu, která zde byla v karanténě umístěna. Klientům 

v terénu rozdávali potravinové balíčky, které hradilo statutární město. Jeden z pracovníků byl 

koronavirem nakažen, ale k nakažení nedošlo ve službě.  

Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví - v době nouzového stavu 

byly omezeny úřední hodiny pro veřejnost, pracovníci zajištovali distribuci ochranných pomůcek 

do NNO, příspěvkových organizací. Ve spolupráci s neziskovou organizací Moment Česká 

republika, o.p.s., která dodala potřebný materiál, vyrobily pracovnice odboru roušky pro osoby 

bez domova. Roušky byly distribuovány strážníky Městské policie Ostrava a asistenty prevence 

kriminality.  

S účinností od 06.05.2020 bylo veřejnou vyhláškou vydáno opatření obecné povahy, kterým 
se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území celého 
městského obvodu MHaH. (soubor v příloze).  
Z opatření jsou vyjmuty: 
- domy s pečovatelskou službou (Šimáčkova, Novoveská) 
- domov pro seniory Iris 
- Charitní dům sv. Alžběty 
- Duhový dům 
- byty vyčleněné pro projekt sociálního bydlení 
 

Ad 3) Informace z MT KP Ostrava  

Na jednání MT KP byli členové KP vyzváni k podání podnětů na aktualizaci a změny v jednacím 

řádu Komunitního plánování. 

 

Ad 4) Různé 

• MPSV chystá doporučené postupy pro jednotlivé formy sociálních služeb dle míry 

rizika pro řešení krizových situací. S případnými svými náměty, podněty nebo 

zkušenosti se můžete obrátit na Mgr. Lenku Michálkovou – lmichalkova@ostrava.cz 

 

• Na webu socialnizaclenovani.ostrava.cz vznikla nová stránka Korozcestník k předávání 

souhrnných informací k problematice nouzového stavu, ochraně obyvatelstva apod. 

Nově nyní přidána sekce „Děkujeme, že pomáháte!“, kde jsou uveřejněny příběhy 

pomoci a solidarity v době pandemie. Zájemci o uveřejnění článku nebo poděkování 

mohou kontaktovat Mgr. Lenku Michálkovou – lmichalkova@ostrava.cz 

 

• Příští jednání pracovní skupiny proběhne 24. 09.2020 v 13,00  hod. v zařízení Nová 

šance,  Šilheřovice 453, 711 00 Ostrava, areál bývalých kasáren.  

 

Zpracoval: Jiří Linart 
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