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• Jedná se o velmi rozsáhlou a různorodou skupinu uživatelů, do níž 

patří všechny rodiny s dětmi žijící v Ostravě včetně dětí žijících mimo 

rodinu a mladých dospělých s přesahem do dalších oblastí podpory 

(ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení, romské etnikum, 

protidrogová prevence a prevence kriminality) i do oblastí 

zdravotnictví a školství.  

 

• Aktivity pracovní skupiny se nezaměřují pouze na rodiny s dětmi 

ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, ale významná  

část činnosti směřuje i do oblasti prevence. 
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Z hlediska vymezení potřeb rodin s dětmi považujeme za podstatné: 

 

• zajistit dostupnost krizových lůžek pro rodiny s dětmi 

 

• zvýšit finanční gramotnost rodin s dětmi ohrožených sociálním 

vyloučením  

 

• zlepšit dostupnost psychologické, terapeutické a zdravotnické péče 

pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

 

• zpracovat koncepci rodinné politiky města 
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Seznam členů pracovní skupiny (25 subjektů):  
• ADRA, o.p.s. 

• Armáda spásy v ČR 

• Bílý nosorožec, o.p.s. 

• Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 

• Centrum psychologické pomoci, p.o., Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 

• Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

• Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. 

• Dětské centrum DOMEČEK, p.o. 

• Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče Ostrava 

• Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 

• Diecézní charita ostravsko - opavská 

• Fond ohrožených dětí 

• Charita Ostrava 

• Magistrát m.Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočas. aktivit, oddělení sociálně – právní ochrany dětí 

• Městský obvod Slezská Ostrava – Azylový dům pro rodiny s dětmi  

• Občanské sdružení HoSt - Home-Start ČR 

• Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 

• SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ o.s. 

• SDRUŽENÍ-STOP.cz  

• Slezská diakonie 

• Služby Dobrého Pastýře 

• SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s. 

• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, p.o. 

• TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s. 

• Vzájemné soužití o.p.s. 
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Podpora sítě stávajících sociálních služeb  
 

 

Odborné sociální poradenstvi: 7 poraden, 3 123 klientů / 1 rok 

 

Azylové domy pro matky s dětmi, rodiny s dětmi: 7 AD, 581 uživatelů / 1 rok 

při kapacitě 230 lůžek 

 

Krizová pomoc: 202 uživatelů (při kapacitě 4 lůžek) / 1 rok 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 6 služeb / 670 klientů /1 rok 

 

 

Podpora stávajících souvisejících aktivit sociálně preventivních, volnočasových               

a vzdělávacích pro děti, mládež a rodiče: 5 153 účastníků / 1rok 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

Mgr. Martin Bittner 

manažer PS Děti a rodina 

bittner.ostrava@diakonie.cz 

tel.: 596 111 630, 731 459 689 
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