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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. 5. 2019 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. Lidé Lidem 2019  

4. Různé 

5. Prohlídka nové budovy noclehárny a NDC 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy a zahájil jednání.   

1. Informace jednotlivých členů PS.  

ÚMOb Poruba - zástupkyně úřadu informovala že vše beze změn.  

Nová šance, z.s.  – zástupkyně informovala o tom, že si připomněli 20. výročí vzniku 

organizace. 

Spolu pro rodinu – zástupkyně informovala o úspěšném zorganizování případové konference 

s klientem služby. Zároveň v organizaci hledají sociální pracovnici. 
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Charita Ostrava AD sv.Zdislavy – Personální změny na pozici sociální pracovnice i 

pracovnice v soc. službách. 4.6. si připomenou 25.výročí střediska a připravují stěhování 

služby do větších prostor. 

Adelante  - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  - AD i noclehárna jsou naplněy – o 

noclehárnu evidují nebývalý zájem klientek. Absolvovali evaluační kontrolu z kraje. 

Adelante – Azylový dům pro muže – AD je naplněn, řeší více imobilních klientů.  

DCHOO Šance domova – je v plánu změna služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi“ na „sociální rehabilitaci“. 

MNO Dům sociálních služeb – neustále řeší problém s plnou kapacitou tohoto zařízení. 

AS Adelante – noclehárna, NDC – služba NDC je využívána 60 – 70 klienty denně, 

přibývají nesoběstační klienti. Služby se přestěhují do nových prostor a od 1.6. budou 

poskytovány v nové budově. 

CPIC – roste počet cizinců z důvodu ekonomických aktivit, problémy jejich dětí ve školách. 

CSS Ostrava – AD pro matky s dětmi je naplněn a mají dost zájemkyň v pořadníku.  

ÚMOb Slezská Ostrava – zástupkyně informovala o akci pro seniory – 31.5.2019 „Zahradní slavnost 

pro seniory“. V sociální oblasti hlavně pomáhají s hledáním bydlení. 

CSS Poruba, Azylový dům, zástupkyně organizace informovala o ukončení rekonstrukce. 

Volná kapacita azylového domu pro ženy.    

Charita Ostrava – Charitní dům Sv. Františka - kapacity azylového domu a noclehárny 

jsou naplněny.  31.5. si připomenou 25. výročí vzniku střediska.  

 

2. Informace z MT KP Ostrava  

- Sčítání osob bez domova – proběhlo ve dnech 8.4. – 14.4.2019. Bližší informace o 

výsledcích organizace snad ještě dostanou. 

- „Lidé lidem“ – tradiční akce se bude konat 20.6.2019 v Komenského sadech. 

 

3. Lidé lidem 2019  

Základní informace o akci Lidé lidem 2019 

 Termín konání: 20. června 2019  

 Místo konání: Komenského sady v Ostravě (za budovou Nové radnice) 

 Čas konání: 9:00 – 18:00 hod.  

 Moderátorka: Monika Dudová (Hitrádio Orion)  

 Doba vystupování na pódiu: 9:00 – 12:00 hod., 14:00 – 16:30 hod. 

 Přestávka pro účinkující na pódiu: 12:00 – 14:00 hod.  
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 Interaktivní dílny: 9:00 – 16:30 hod. (Krabičky, Veselá věda, S.T.O.P., MENS SANA)  

 Závěrečné vystoupení: Pokáč 17:00 – 18:00 hod.  

 Zakončení akce v 18:00 hod.  

 Účastníci ve stánku 9:00 – 17:00 hod.  

Podmínky užívání v prostoru Komenského sadů:  

 Vozidla smí najíždět pouze na chodník, nesmí vjet nebo stát na travnaté ploše.  

 Zákaz jakýchkoliv zásahů do dlažby (vrtání apod.).  

 Zákaz upevňování předmětů na stromy způsobem, který by je mohl poškodit, nelámat 

větve.  

 Dodržovat čistotu a pořádek.  

 Rozdělení organizací na stánku „Na okraji“: 

09 - 10 hod. – CHO CHD sv. Františka 

10 - 11 hod. – CPIC + Spolu pro Rodinu 

11 - 12 hod. – DCHOO Šance domova + Nová šance  

12 - 13 hod. – AS (M.Raška) + ÚMOb Slezská Ostrava 

13 - 14 hod. – CSS Poruba + ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz 

14 - 15 hod. – CHO CHD sv. Zdislavy 

15 - 16 hod. – CSS Ostrava 

16 - 17 hod. – AS Prevence bezdomovectví 

 

 ! Služba na stánku by měla mít bílé tričko! 

 Propagační materiály je možno dovézt J. Linartovi na CHD sv.Františka, Sirotčí 41, O. – 

Vítkovice, nebo 20.6. na místo konání akce mezi 8 a 9 h. 

 

4. Různé 

- Diskuze na téma spolupráce sociálních služeb a ÚMOb v rámci GDPR 

 

5. Prohlídka nové budovy noclehárny a NDC (pracovníci AS) 

 

 

Zpracoval: Jiří Linart 


