
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 30. 01. 2020, 13 hod.  

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum pro integraci cizinců, Českobratrská 7, 702 00 

Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Informace jednotlivých členů PS 
2. Informace z MT KP Ostrava 
3. Vyhodnocení roku 2019  
4. Karty aktivit na rok 2020  
5. Různé  

 

1. Informace jednotlivých členů PS.  

Diakonice ČCE, A.Bočková – zástupkyně organizace členy pracovní skupiny informovala o 

naplněnosti kapacity zařízení.  

AS Prevence bezdomovectví, I.Malíková – v poskytování služby nejsou žádné významné 

změny.  

Nová Šance z.s., L.Koslová – zástupkyně organizace seznámila členy pracovní skupiny 

s realizací opravy střechy v areálu, kapacita AD téměř naplněna. 

ÚMOb. - Ostrava Jih, R.Genserková – zástupkyně úřadu informovala o zkušenostech 

s projektem Iglou, na projekt nouzových přístřešků rozmístěných na území městského obvodu 

jsou velmi dobré ohlasy jak ze strany uživatelů, tak ze strany veřejnosti. 

Armáda spásy, Adelante, M.Raška  - zástupce organizace seznámil členy pracovní skupiny 

se změnami v organizaci platnými od 2.1.2020.  V budově na Fifejdách je nyní poskytována 



 

 

služba azylový dům pro ženy a matky s dětmi, noclehárna je poskytována ve středisku na ul. 

U Nových Válcoven. V tomto období využívá službu noclehárny cca 100 osob.   

Armáda spásy ČR, Přístav II, J.Juračka – organizace plánuje rekonstrukci příjezdové 

komunikace, stávající příjezdová cesta je nevyhovující a komplikuje pohyb vozíčkářům. 

Kapacita zařízení je dlouhodobě naplněna.  

Městská nemocnice Ostrava LDN, S.Kolářová – organizace se dlouhodobě potýká 

s umístěním klientů do návazných služeb.  

Organizace na pomoc uprchlíkům, A.Francírková – organizace nově otevírá kurzy 

českého jazyka pro občany EU.  

Magistrát města Ostravy, oddělení sociálních služeb, J.Abrlová – zástupkyně informovala 

aktualitách projektu Sociální bydlení II., dále členům pracovní skupiny popsala situaci 

související s nedostatkem potravinové pomoci pro potřebné, kterou zajišťuje Potravinová 

banka z.s.  k výpadku potravin došlo z důvodu posunu projektu FEAD z MPSV. 

Předpokládané obnovení dodávek potravin pro potřebné bude zajištěno cca v březnu 2020. 

Dále organizace jedná s vedením MO Moa P o vytipování vhodného výdejního místa potravin 

pro potřebné.    

Charita Ostrava, TP + NDC, I.Křížka - organizace své aktivity realizuje v náhradních 

prostorách na ul Erbenova, Ostrava Vítkovice, denně službu využívá cca 60 osob.  Dále 

organizace již druhý týden poskytuje služby v Nočním centru, kde využívá přespání na židlích 

cca 30 osob.   

Charita Ostrava, AD+N, J.Linart - kapacita azylového domu a noclehárny je naplněna, ze 

statistických údajů za období 2018 – 2019 vyplývá, že služeb azylového domu a hlavně 

noclehárny využívá v daném roce stále více uživatelů.  

 

2. Informace z MT KP  

• Z rozhodnutí vedení KP Ostrava bylo ustanoveno, že azylové domy pro ženy a matky 

s dětmi jsou pro vyhodnocování sociálních služeb od roku 2019 zařazeny pod skupinu 

Sociálně vyloučení. Zástupci AD v PS DAR si mohou zvolit, v rámci které PS budou 

členy komunitního plánování. Dotčené služby manažer oslovil a většina zařízení chce být 

členy naší PS. 

 

• Manažer PS informoval přítomné o změně na pozici koordinátora KP Ostrava. Mgr. Jana 

Müllerová odchází na MD a od 17.2.2020 bude na pozici koordinátora komunitního 

plánování Mgr. Štěpán Vozárik. 

 

• Pro proces KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ OSTRAVA bylo vytvořeno nové logo 

včetně logomanuálu. Logo bude užíváno od 1. 2. 2020 při všech příležitostech spojených 



 

 

s procesem komunitního plánování. Nový vzor loga i logomanuál je součástí přílohy 

tohoto zápisu. 

 

3. Vyhodnocení roku 2019 

• Manažer PS seznámil členy s formulářem na vyhodnocení Karet aktivit v r.2019. 

Formulář je možno doplnit o pole/buňku „Poznámka“, pokud je to žádoucí a přispěje to k 

lepšímu objasnění hodnocené aktivity. Termín pro zpracování vyhodnocení jednotlivých 

karet aktivit za rok 2019 a odeslání manažeru PS na email: jiri.linart@ostrava.charita.cz 

je do 20. 2. 2020.  

 

4. Karty aktivit na r.2020 

• Členové PS byly také seznámeni s nutností aktualizace Karet aktivit, na rok 2020. 

Formulář pro Karty aktivit na rok 2020 je drobně pozměněn dle společného konsenzu 

manažerského týmu. Termín pro zpracování aktualizace karet aktivit na rok 2020 a 

odeslání manažeru PS na email: jiri.linart@ostrava.charita.cz je do 20. 3. 2020.  

• Manažer PS zašle příslušné formuláře i s Kartami aktivit v nejbližším termínu jen 

dotčeným členům PS. 

 

5. Různé 

• Členové PS se shodli na tom, že manažer PS bude kontaktovat Bc. Lucii Přibylovou, 

(vedoucí oddělení zdravotně sociálních služeb v Městské nemocnici Ostrava), která 

projevila zájem o bližší spolupráci se členy naší pracovní skupiny a domluví její 

přítomnost na jednání PS. 

 

• Příští jednání PS bude dne 19. 3. 2020 ve 13 hod. v Azylovém domě pro ženy a matky 

s dětmi, ul. Gen Píky, Ostrava-Fifejdy. 

 

 

Zpracoval: Jiří Linart 
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