
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 7. 11. 2019 od 13:00h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Spolu pro rodinu, Žerotínova 1, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Sociální bydlení ve městě Ostrava - návazný projekt (Mgr. M.Mikulec, Ph.D.) 

2. Informace jednotlivých členů PS 

3. Informace z MT KP Ostrava  

4. Různé 

 

  

1. Sociální bydlení ve městě Ostrava - návazný projekt  

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – seznámil přítomné s vyhodnocením projektu Sociální bydlení ve 

městě Ostrava a s navazujícím projektem v této oblasti. Vše viz přiložená prezentace. 

2. Informace jednotlivých členů PS.  

Charita Ostrava – azylový dům, noclehárna, NDC – organizace je zapojena do tzv. zimního 

programu – v případě mrazů se na noc poskytnou volné židle na nízkoprahovém denním centru 

na Erbenove ulici  s kapacitou 30 míst. Noclehárna bude navyšovat kapacitu od 11.11.2019 o 

čtyři přistýlky a případně mohou poskytnout židle v jídelně.  

Adelante  - Armáda spásy – od 1.1.2020 dojde k přesunu noclehárny pro ženy na Adelante U 

nových válcoven. Terénní pracovníci poskytnou až 20 iglou lidem, kteří z nějakého důvodu 

nevyužívají služby nocleháren. Na zabezpečení zimního provozu hledá AS pracovníky na DPP. 

Spolu pro rodinu, z.s. – organizace se službou terénní programy vstupuje do základní sítě  

Potravinová banka  - zástupkyně organizace informovala o sbírkách potravin – ve sbírce 

příspěvkových organizací MSK se vybralo 16 tun trvanlivých potravin. 23. 11. 2019 se uskuteční 

sbírka potravin, do které je v kraji zapojeno 39 hypermarketů obchodních řetězců. Nadále se řeší 

možnost zřídit tzv. výdejnu potravin. 



 

3. Informace z MT KP Ostrava  

- Vyhodnocení 4. komunitního plánu – viz prezentace v příloze zápisu. 

- V rámci Komunitního plánování Ostrava budou nové internetové stránky. V současné době 

prochází změnami a úpravami i pro osoby se zrakovým postižením a také v souladu s webovými 

stránkami města Ostravy. 

- Informace k dotačnímu řízení - Nově není vyžadováno doložení bezdlužnosti u opakovaného 

podání žádosti o dotaci, ta je vyžadována pouze u žádostí, které jsou podávány poprvé. Peněžní 

prostředky s výjimkou víceletých projektů jsou poskytovány pouze na realizaci projektu v 

kalendářním roce 2020. Příjemce dotace je povinen hradit náklady na realizaci projektu 

bezhotovostní platbou s výjimkou úhrady daňových dokladů do 1.000 Kč. 

 

4. Různé 

- 3. 12. 2019 jsou všichni zváni na Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního 

plánování, partnerů a hostů, pozvánka bude zaslána v listopadu 2019.  

- Noc venku – pozvánka  Mgr. Dominiky Najvert na tradiční akci „Noc venku“ u kostela 

sv.Václava. Vstupné trvanlivé potraviny v hodnotě cca 50Kč. Viz http://www.nocvenku.cz/ 

 

Další jednání pracovní skupiny bude dne pravděpodobně až po novém roce – termín a místo 

bude upřesněno. 

 

Zpracoval: Jiří Linart 

http://www.nocvenku.cz/

