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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTI A RODINA  

 

Dne: 27. 2. 2014 

Účel setkání:  Definování priorit pro potřeby aktualizace stávajícího 3. Komunitního plánu 

sociálních             služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014 

 

Diskutovaná témata: 

Problematika bydlení 

Neexistence startovacího, nízkonákladového, malometrážního finančně dostupného bydlení 

pro několik skupin osob: 

a) děti, které odcházejí z ústavní péče nebo z náhradní rodinné péče, 

b) matky či otcové s dětmi, 

c) rodiny s dětmi, 

d) ženy závislé na drogách, které samy mají děti a nejsou ve svém životě samostatné,  

e) matky s dětmi, které se navracejí z výkonu trestu. 

Současně některé z těchto cílových skupin kromě finančně dostupného bydlení potřebují informace  

o možnostech řešení. 

Akutní krizová lůžka pro rodiny s dětmi 

Některé rodiny se občas dostanou do situace, kdy potřebují akutní ubytování (např. než jim dojdou 

nové sociální dávky), přičemž azylové domy jsou plné a takováto lůžka připravena nemají – 

nemají azylové ubytování na „přechodnou“ dobu. Jedná se o potřebu bydlení např. jen na týden. 

Dále rodiny s více než 4 členy mají problém najít bydlení tak, aby členové mohli zůstat 

pohromadě. Ubytovny ubytují max. 4 člennou rodinu.  

Úkol: zástupci pracovní skupiny, kteří mají zkušenost s výše popsanými lidmi, na příští jednání 

přijdou s konkrétními počty takovýchto osob za rok 2013 tak, aby bylo možno hledat konkrétnější 

možnosti řešení. 

Hlídání dětí osamělých matek žijících v azylovém domě 

Diskutován problém, který vzešel rovněž z focusních skupin – nedostatek možností hlídání dětí. 

To způsobuje neschopnost matek si najít práci, navýšit příjem…  Pracovníci azylových domů 

nemají kapacitu se tomuto věnovat (mj. to není jejich posláním); hlídání v rámci vzájemné 

výpomoci klientek azylového domu je možné jen krátkodobě či nepravidelně. 
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Dluhová problematika – matky s dětmi 

Matky s dětmi se dostávají do dluhové pasti a situací se zabývají až ve chvíli, kdy už je těžce 

řešitelná. Diskutováno, zda je stav způsobený nedostatkem informací nebo svobodným 

rozhodnutím situaci neřešit. Nebylo sděleno jednoznačné stanovisko. 

Volnočasové aktivity dětí z nízkopříjmových rodin 

Děti z nízkopříjmových nebo zadlužených rodin nemají místně a finančně dostupné volnočasové 

aktivity (nejedná se o NZDM, ale o běžné volnočasové aktivity, kroužky apod.). 

Dostupnost psychologické a psychiatrické péče  

Rodiče závislí na drogách s dětmi nemají dostupnou psychiatrickou a psychologickou péči – 

čekací doba je půl roku, přičemž pomoc je potřebná hned.  

Chybí psychologové, kteří by uměli pracovat s rodinami s dětmi nebo s dětmi a mládeží – terapeuti 

(dostupní časově, místně a finančně). 

Zubní péče a pediatrická péče 

Zubní péče není finančně dostupná pro lidi s nízkými příjmy. Další problém - dostupnost zdravotní 

péče pro děti. Obecně je problém zajistit pediatra, natož pak u rodin ohrožených sociálním 

vyloučením, které mají např. problém s dojížděním.  

Ostatní zmíněná témata: 

 V diskusi zaznělo, že úřad práce nespolupracuje, jak by měl. Rovněž se neúčastní 

komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. 

 

 Nedostatečná finanční podpora pěstounů, kteří se starají o dítě, jenž nemá postižení. Nejistá 

situace pěstouna, který bere do péče dítě s postižením a v tom okamžiku je teprve vedeno 

řízení o přiznání příspěvku na péči, které má následně vliv na výši odměny pěstouna.  

 

 Diskutována problematika kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – jedna 

služba vykazuje převis poptávky nad nabídkou, další mají kapacitu nenaplněnou. 

 

 Obecně velký problém vzniku a existence komerčních ubytoven, kde se prohlubuje 

chudoba. 

 

Závěr 

Všechny definované potřeby budou diskutovány na dalším jednání pracovní skupiny. Účelem další 

schůzky bude hledání možných řešení zjištěných potřeb v následujícím plánovacím období.  

 

 


