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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:  26. 06. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová Šance z.s., Šilheřovice 453, 711 00, Ostrava  

 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Prezentace služby  - LDN při MNO + Nová Šance , z.s.  

4. Různé 

  

 

Na úvod jednání uvítal manažer členy pracovní skupiny.  

1. 1. Informace jednotlivých členů PS.  

Charita Ostrava, Linart – informoval členy pracovní skupiny o výměně oken, která byla 

realizována v budově Charity sv. Františka na ul. Sirotčí. Kapacita noclehárny není v letních 

měsících zcela využita, ale taková situace je obvyklá. Dále upozornil, že na stránkách MPSV 

je k dispozici ,,Úsporná kuchařka“ – jedná se o publikaci, která je určena zejména sociálně 

znevýhodněným uživatelům, kteří využívají pomoci potravinové banky (recepty jsou 

přizpůsobeny sortimentu z projektu FEAD MPSV). Odkaz a publikaci 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33585/Usporna_kucharka.pdf   

 

 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33585/Usporna_kucharka.pdf
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Armáda spásy ČR, Adelante – V. Matušková – informovala o personálních změnách 

v organizaci, azylový dům má vypsáno výběrové řízení na obsazení sociálního pracovníka. 

Pan Hruška – je jmenován vedoucím Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, ul. Gen. 

Píky.   

LDN Ostrava Radvanice - S. Kolářová – zástupkyně organizace informovala o náročné 

administrativě související s přijetím směrnice GDPR 

DCHOO – Šance domova – M. Černá - služba poskytuje sociálně aktivizační služby a 

sociální rehabilitaci  - podpora v bytech se bude rozšiřovat i do lokalit mimo Ostravu 

Kunčičky. Dne 25. 9. 2018 bude ve středisku Šance domova probíhat prezentace služby 

(shrnutí práce) – členové pracovní skupiny jsou na tuto akci zváni.  

Renarkon – B. Oravcová - zástupkyně organizace uvedla, že nabízené služby probíhají beze 

změn  

Armáda spásy, Adelante – J.Petričková - stavební práce související s výstavbou nové 

noclehárny probíhají dle harmonogramu. Nízkoprahového centra denně využívá cca 50 osob, 

terénní práce probíhá intenzivně.  

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví  - S.Lojková - služba uzavřela s ÚMOb Jih 

smlouvu o spolupráci, kdy do konce roku bude na organizace převedeno 15 bytů kde bude 

probíhat doprovodný sociální program. Některé byty budou na organizaci převedeny i 

s nájemníky, kteří potřebují podporu.   

Nízkoprahové zařízení Benedikt Labre – P.Matěj - rekonstrukce služby se prozatím 

odsouvá na neurčito, denně službu využívá cca 45 osob. Alarmující je, že službu nově 

využívá cca 10-15 osob měsíčně. Jedná se hlavně o velmi mladé lidi.   

ÚMOby - 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 o personálních 

změnách – v organizaci končí sociální pracovnice Renáta Toporčáková – nyní probíhá 

výběrové řízení na její místo.    

CSS Ostrava, Dům na půl cesty – V.Gawlíková - organizace má v souvislosti s ukončením 

školního roku zcela naplněnou kapacitu zařízení, v současné době je zájem evidován 

v pořadníku, značná část mladých dospělých přichází do organizace z ulice.  

2.1. Informace z MT KP Ostrava 

Kontaktní osoba informovala členy pracovní skupiny s průběhem a výstupy jednání 

manažerského týmu.  Podrobné informace na webových stránkách www.kpostrava.cz 

Zdůrazněna byla informace, že od 9. 7. 2018 do 30. 07. 2018 bude možno připomínkovat 

5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Ostrava. 

Materiál k připomínkování je možné vyhledat na stánkách komunitního plánování nebo 

oficiálních stránkách města Ostravy! 

http://www.kpostrava.cz/
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3.1. Prezentace služby  - LDN při MNO + Nová Šance , z.s.  

Zástupci organizací seznámili členy s organizacemi. Následně byla členům pracovní skupiny 

umožněna prohlídka Nové Šance, z.s.  

4.1. Různé 

Další jednání pracovní skupiny bude realizováno v září 2018, o přesném místě a datu konání 

budou členové pracovní skupiny v dostatečném předstihu informování.  

 

Zpracoval: Jiří Linart 


