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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: 31. 1. 2019 od 13:00 – 16 hodin. 

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

Ostrava - Vítkovice 

 
 

PROGRAM 

  

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Karta aktivit – informace a upřesnění.  

3. Charitní středisko Benedikta Labre – TP + NDC – 

prezentace I.Křížka 

4. Různé 

 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy a zahájil jednání.   

1. Informace jednotlivých členů PS.  

Charita Ostrava - Nízkoprahové zařízení Benedikt Labre a Terénní program – zástupce  

p Křížka informoval o změnách v organizaci, od 1.2.2019 bude vedoucím pro celé středisko 

Benedikta Labre právě p. Křížka. Stávající vedoucí nízkoprahového denního centra p. Matěj 

přechází na středisko Sv. Zdislavy.  Dále zástupce organizace informoval o aktuální situaci 

v lokalitách, kde působí pracovníci terénních programů. Nyní se služba snaží o intenzivní 
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práci v lokalitě O.-Vítkovice, kde se zformovala nová subkultura mladých bezdomovců. 

Jedná se o skupinu cca 25 osob. Dále popsal situaci na nízkoprahovém denním centru, které 

bylo zařazeno do tzv. Zimního programu, který reaguje na aktuální potřeby osob bez přístřeší. 

Uvedl, že zítra zimní program bude ukončen (teplejší počasí). Zajištění tohoto opatření je pro 

personál velmi náročné, neboť každý den službu využívalo 50 osob. Pan Křížka bude do 

pracovní skupiny nadále docházet  - za obě služby.  

CSS Ostrava, DPC – na pracovní skupinu přišla nová vedoucí služby, paní Švábová, která 

informovala o této změně a zažádala o členství v PS. Dále popsala aktuální situaci v zařízení 

včetně metod práce s uživateli a nabízených kurzů.    

ÚMOb Slezská Ostrava, v souvislost s personální změnou v poradně, Kunčičky, požádala o 

členství slečna Michaela Kalousová, která nahradí stávající členku pracovní skupiny.   

Magistrát města Ostravy, oddělení sociální práce a metodiky, zástupkyně informovala o 

jednáních, které v následujících dnech proběhnou. Jedná se o jednání s Agenturou pro sociální 

začleňování – termín 4. 2. 2019 a Jednání pracovní skupiny zaměstnanost – termín 5. 2. 2019, 

obě jednání budou probíhat v budově magistrátu.   

Spolu pro rodinu – zástupkyně organizace hovořila o aktuální situaci při výkonu sociální 

práce s klienty. Organizace se zaměřuje na práci se seniory. Při práci se potýkají s mnohými 

výzvami, které se snaží řešit. Jedná se o chybějící lékaře – praktiky, chybějící stomatology.  

Problém s financemi seniorů případně s osobním nastavením cílové skupiny (neochota zapojit 

se - službu si hradit).  

Renarkon – zástupkyně organizace popsala stávající situace, nyní se na drogové scéně nic 

převratného neděje – situace stabilní.  

Potravinová banka – zástupkyně organizace uvedla, že jejich služba zásobována 

dostatečným množstvím potravin, ať už se jedná o potraviny pro okamžitou spotřebu, nebo o 

potraviny s  dlouhodobou trvanlivostí. Opětovně vyzvala členy pracovní skupiny, aby 

vysvětlili sociálním pracovníkům organizací, že potravinová banka neposkytuje své služby 

přímo uživatelům, ale pouze organizacím, které jsou členy potravinové banky.   

Debora – v zařízení proběhla rekonstrukce koupelny v 2. patře.  

ÚMOb Vítkovice – zástupkyně hovořila o sociální práci se seniory, zmínila aktuální 

problémy při vyřizování pomoci a podpory formou dávek.  

ÚMOb MOaP - zástupkyně uvedla, že došlo k personálnímu navýšení pracovniků v oblasti 

opatrovnictví.   

Oraganizace pro pomoc uprchlíků – žádné nové aktivity 

AS ČR, Domov Přístav – zástupkyně organizace upozornila, že stávající klientela domova 

stárne, u některých uživatelů dochází k výraznějším zdravotním komplikacím a dostávají se 

tak do stavu vyžadující paliativní péči. Problémem je, že služba není schopna zajistit 

nepřetržitou zdravotnickou péči. Na jedné straně stojí přání klienta dožít v místě, které je mu 
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blízké na druhé straně je absence nepřetržité zdravotní péče. Organizace se bude touto situací 

zabývat.  

Nová šance, z.s.  – zástupkyně organizace informovala o inspekci v zařízení, která dopadla 

velmi dobře, o současných úpravách, které jsou v organizaci realizovány a o příkladech dobré 

praxe  

Armáda spásy prevence bezdomovectví – organizace bude cca do 14 dnů otevírat pobočku 

na ulici Cihelní 

ÚMOb. - Ostrava Jih – 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  - NDC  nízkoprahové denní centrum nyní využívá cca 60 osob, 

noclehárna nabízí 2 noclehy v týdnu zdarma  - zajištěno tzv. nocleženkami (dary), terénní 

programy – služba obdržela od společnosti Residomo automobil, služba je nyní efektivnější. 

V závěru seznámila členy pracovní skupiny s aktuálními stavebními pracemi na nové budově.   

Adelante  - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  - kapacita naplněna, problematické je 

vyřizování dávek pro uživatelky, zejména ty, které nemají trvalé bydliště na území města 

Ostravy 

Armáda spásy – Azylový dům pro muže – kapacita dlouhodobě naplněna v pořadníku 37 

osob.  

Charitní dům Sv. Františka – kapacita azylového domu je naplněna – je více zájemců 

přicházejících z ubytoven. Kapacita Noclehárny je naplněna podle počasí a otevření zimního 

nouzového centra. 

2. Karta Aktivit – manažer PS ukázal členům kartu aktivit a vysvětlil její vyplňování. 

Karty s vyplněnými hlavičkami pošle manažer PS zodpovědným osobám. Vzhledem 

k termínu odevzdání karet aktivit, žádá o zpětné zaslání vyplněných karet do 10.3.2019.  

3. Charitní středisko Benedikta Labre – TP + NDC – prezentace I.Křížka – 

přiložená prezentace 

4. Různé  

 Hlasování o členství: 

1. Pracovní skupiny v počtu 17 osob (usnášení schopná) hlasovala o přijetí nového člena 

paní Švábové a ukončení stávajícího zástupce organizace. Všichni hlasující vyslovili 

tomuto návrhu podporu – změna přijata.  

2. Pracovní skupiny v počtu 18 osob (včetně nové členky - usnášení schopná) hlasovala 

o přijetí nového člena slečny Kalousové a ukončení stávajícího zástupce organizace. 

Všichni hlasující vyslovili tomuto návrhu podporu – změna přijata 

Aktualizovaný seznam bude členům zaslán jako příloha zápisu.  
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 Dotační řízení - O výsledcích dotačního řízení pro oblast Sociální péče a Protidrogová 

prevence bude jednat Zastupitelstvo města Ostravy dne 30. 1. 2019 a pro dotační oblasti 

Podpora osob s handicapem, Prevence kriminality a Zdravotnictví je datum jednání 

Zastupitelstva města Ostravy stanoveno na 6. 3. 2019. 

 

 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 2018 je postupně distribuován do 

pracovních skupin, na jednotlivé odbory sociálních věcí úřadů městských obvodů, na 

informační centra apod. 

 

 Revize ukazatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Příjemci dotací budou o těchto 

změnách informováni při podpisu smlouvy. Manuál ukazatelů bude dostupný na stránkách 

www.ostrava.cz a www.kpostrava.cz. 

 

 Lidé lidem – akce se bude konat 20.6.2019 v Komenského sadech 

 

 Další jednání pracovní skupiny bude dne 21. 3. 2019 na středisku AS Domov Přístav 

Ostrava, Zukalova 1401/3 703 00  Ostrava. 

 

Zpracoval: Jiří Linart 

http://www.kpostrava.cz/

