
 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

 

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. 9. 2019 od 13:00 – 15:30 hodin. 

MÍSTO KONÁNÍ: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, 

Ostrava - Vítkovice 

 
 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava  

3. Různé 

  

1. Informace jednotlivých členů PS.  

Charita Ostrava – azylový dům, noclehárna, NDC – organizace zahájila rozsáhlou 

rekonstrukci budovy na Lidické ulici. Rekonstrukce potrvá cca 1 – 1,5 roku, po dobu 

rekonstrukce bude NDC poskytovat službu v prostorách domu na ulici Erbenova 741/49, 

Ostrava-Vítkovice. Kapacita v provizorních prostorách bude 40 osob.  

O míře zapojení Charity Ostrava do tzv. Zimního programu (navýšení kapacity) vedení 

organizace jedná.  

Charita Ostrava – noclehárna, azylový dům – kapacita zařízení je naplněna, je překvapivé, 

že naplněnost noclehárny byla i v letních měsících, kdy lidé těchto služeb využívají v menší 
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míře. Organizace v posledních měsících zaznamenává nárůst počtu klientů a žadatelů o službu 

AD.  

Charita s AS připravuje každoroční akci ,,Dny chudoby“ pozvánka bude členům pracovní 

skupiny zaslána v dostatečném předstihu.  

Adelante  - Armáda spásy organizace taktéž zaznamenala nárůst klientů, kteří využívají 

nízkoprahového denního centra a noclehárny.  Nárůst klientů registruji u mužů i žen. O služby 

žádají lidé, kteří nikdy v minulosti azylových zařízení nevyužívali. Dále byla realizována akce 

člověk bezdomova a pes – na pomoc zvířatům bezdomovců v rámci této akce byla získána 

finanční částka 30 000,- Kč.  

Renarkon  - Kontaktní centrum – organizace provádí nově od října 2019 bezplatné testování 

hepatitidy C, testování probíhá denně od 9-16 hodin.   

Charitní dům Sv. Zdislavy – v organizaci došlo k personální změně na pozici sociální 

pracovník, byl realizován pro klientky výlet na Landek a 17. 09. 2019 proběhl benefiční 

koncert, jehož výtěžek bude použit na rekonstrukci azylového domu. 

Centrum na podporu integrace cizinců  - organizace v souvislosti s dobrým stavem 

ekonomiky a dostatečnou nabídku pracovních míst registruje zvýšený počet cizinců. Od 

31.7.2019 jsou účinné změny v zákoně o pobytu cizinců 

ÚMOb MHaH – zástupkyně úřadu informovala o rekonstrukci ubytoven na ul. Výstavní 

Organizace pro pomoc uprchlíkům – organizace nabízí pro cizince EU jazykové kurzy 

českého jazyka 

ÚMOb Jih – zaměstnanci úřadu realizují sbírku ošacení pro neziskovou organizaci 

MOMENT 

Magistrát města Ostravy, oddělení sociálních služeb – informovala o akcích, které se 

v nejbližší době budou realizovat: 

1. 10. 2019 – konference Sociální bydlení 

15.10.2019  - jednání pracovní skupiny Zaměstnanost  

Od října 2019 bude realizován projekt Sociální bydlení II.  S podrobnostmi projektu bude 

pracovní skupina SOC seznámena na následujícím jednání 

Spolu pro rodinu, z.s. – organizace řeší se svými klienty nedostatek zubařů a pediatrů. 

Taktéž přibývá starších občanů, kteří se na organizaci obracejí o pomoc.  

Armáda spásy – prevence bezdomovectví, organizace v současné době poskytuje služby ve 

154 bytech  
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Potravinová banka  - zástupkyně organizace informovala o sbírkách potravin, které se 

uskuteční v následujícím období, nejbližší sbírka ,,Sbírka potravinové pomoci KÚ MSK“ je 

naplánována na 23. 11. 2019. Do této sbírky e zapojí zaměstnanci KÚ MSK a zaměstnanci 

příspěvkových organizací krajského úřadu.  

 AS Domov přístav II. – organizace se potýkala s nedostatkem pracovníků v sociálních 

službách. Nově bude organizaci v pracovní skupině zastupovat Jan Juračka. 

2. Informace z MT KP Ostrava  

- Manažer PS informoval přítomné, že momentálně probíhá vyhodnocování karet aktivit a 

budeme s výsledky postupně seznamováni. 

3. Různé 

Proběhlo hlasování o přijetí nových členů nebo změně na pozici člena pracovní skupiny: 

 Armáda spásy  - Prevence bezdomovectví  - Simonu Lojkovou nahradí na pozici člena 

pracovní skupiny Iveta Malíková – přijata hlasy 18 členů pracovní skupiny 

 DCHOO Šance domova – nově bude organizaci zastupovat Lenka Šimerdová -  Přijata 

hlasy 19 členů pracovní skupiny 

 Armáda spásy Přístav II. Nově bude organizaci zastupovat Jan Juračka -  přijat hlasy 

19 členů pracovní skupiny 

- Akce ke „Dnům proti chudobě“:  

 14. 10. 2019, 8:00 h Ekumenické setkání 

 14. 10. 2019, 17:00 h Chudoba a sociální stát - Pavel Fischer, Libor Prudký - panelová 

diskuse v Centru Pant 

 15. 10. 2019, 18:00 h Setkání u společného ohně 

 17. 10. 2019, 17:00 h Jak vypadá chudoba - vernisáž obrazů studentů Střední 

umělecké školy Ostrava 

 

Další jednání pracovní skupiny bude dne 7. 11. 2019 v prostorách organizace Spolu pro 

rodinu, Žerotínova 1, 702 00 Ostrava 2 od 13h. 

 

Zpracoval: Jiří Linart 


