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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: 29. 11. 2018 od 13:00h. 

MÍSTO KONÁNÍ: : Armády spásy - Adelante, U Nových válcoven 1571/9, 

Ostrava – Mariánské Hory  

 
 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Cíle a opatření 5.KP (Zpracování projektové fiše) 

4. Různé 

 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy a zahájil jednání.   

 

1. Informace jednotlivých členů PS.  

Nízkoprahové zařízení Benedikt Labre – zástupce organizace informoval o zahájení 

provozu nočního centra. V souvislosti s chladnějším počasím službu využívá, více uživatelů.  

ÚMOb Ostrava Jih – zástupkyně organizace hovořila o dotazech klientů souvisejících s  

potvrzeních azylových domů o jejich naplněnosti. Tato potvrzení jsou vyžadována Úřadem  
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práce ČR, jako jeden z podkladů sloužící k výplatě dávek hmotné nouze. Zástupci azylových 

domů potvrdili, zvýšený zájem o tyto potvrzení.  

Azylový dům CSS Poruba – v zařízení nadále probíhá rekonstrukce, kdy kapacita je 

omezena na 14 uživatelů 

Městská nemocnice Ostrava, LDN – zástupkyně uvedla, že je zařízení dlouhodobě 

naplněno, aktuálně se sociální pracovnice se potýkají s problémem vyřizování občanských 

průkazů pro uživatele  

AS ČR, Domov Přístav – beze změn, služba registruje vyšší zájem o umístění. Členy 

pracovní skupiny informovala o způsobu přijímání nových uživatelů.  

KC Renarkon – zástupkyně organizace uvedla, že služba je realizována standardně 

Armáda spásy, Adelante  - NDC  nízkoprahové denní centrum nyní využívá cca 60 osob 

Prevence bezdomovectví  - služba nyní buduje, na ul. Cihelní zázemí pro pracovníky v této 

oblasti služba poskytuje podporu a pomoc klientům.   

Charitní dům Sv. Františka – noclehárna navýšila kapacitu na 30 osob. Azylový dům není 

v této chvíli zcela naplněn – je však evidován zvýšený počet žadatelů o službu. Vedoucí 

služby taktéž zmínil, zájem osob o potvrzení souvisejících s výplatou dávek hmotné nouze. 

V případě, že kapacita naplněna není, služba potvrzení vydat nemůže.   

  

2. Informace z MT KP Ostrava 

Manažer PS informoval přítomné, že momentálně probíhá tisk 5. Komunitního plánu. 

Manažer PS pozval přítomné na Vánoční setkání – 4. 12. 2018 od 15h. v klubu Parník a 

zároveň poděkoval všem členům za spolupráci v celém roce. 

 

3. Cíle a opatření 5. KP 

Vzhledem k tomu, že vypracování projektových fiší bude ještě upřesněno v lednu 2019 

nebyly tyto materiály vypracovány, nicméně proběhlo zopakování jednotlivých cílů a opatření 

se stanovením zodpovědných organizací a osob za konkrétní aktivity. 
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 4. Různé 

Proběhla diskuze s kladným ohlasem na téma vybudování jednotného místa pro výdej 

potravin v souvislosti s nárůstem množství potravin z Potravinové banky a počtu žadatelů o 

poskytnutí potravin, kteří nejsou uživatelé sociálních služeb. 

Příští jednání PS proběhne v lednu 2019 – místo a datum bude stanoveno po novém roce. 

 

Zpracoval: Jiří Linart 


