
 

 

 

ZÁPIS 

Z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 18. 3. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: On-line, 13:00 hod. – 15:00 hod.  

 

 

PROGRAM 

 

1. Informace od manažera PS, od kontaktní osoby PS, od členů PS 

příp. od hostů 

2. Vyhodnocení roku 2020, plán na rok 2021 

3. Jednací řád PS KPO – aktualizace 2021  

4. OPTIMKO v roce 2021 

5. Diskuse, různé 

 

1. Informace od manažera PS, od kontaktní osoby PS       

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a informoval členy o aktualizaci 

webových stránek komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava - 

kpostrava.cz, kde jsou také vyvěšeny všechny zápisy z PS a MT KP.  

Upozornil na vydání aktualizovaného Katalogu sociálních služeb                                

a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2021, který je k dispozici na webu 

https://kpostrava.cz/?p=5055 nebo v tištěné formě byl distribuován do organizací.  

Informoval také o změnách kontaktních osob v pracovních skupinách KP (Senioři 

– Mgr. Martina Pavelková, MT KP – Mgr. Rostislav Honus od 1. 2. 2021). 

     Rozběhl se projekt „SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu“ (inspirací brněnský 
projekt SocioInfoPoint) podpořený z OP Zaměstnanost a rozpočtu SMO                                
s předpokládaným pilotním provozem od října 2021 včetně Zelené linky. Nespornou 

https://kpostrava.cz/?p=5055


 

 

výhodou SOCIOPOINTu bude, že dotazy občanů bude řešit jedno kontaktní místo                 
s 2 kompetentními sociálními pracovníky. Veškeré služby bude poskytovat 
SOCIOPOINT zdarma.  

     Aktuálně se projevuje na trhu práce v Ostravě v sociálních službách zvýšená 
poptávka po sociálních pracovnících, odborných pracovnících (psychologové)                        
a po pracovnících v přímé péči.  

Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční opět on-line formou v dubnu 2021:   

22. nebo 29. 4. 2021 dle výběru většiny členů PS a možností týmu OPTIMKA. 

 

2. Vyhodnocení roku 2020, plán na rok 2021 

     Manažer seznámil s vyhodnocením cílů a opatření roku 2020 a plánem aktivit                   

pro rok 2021. Poděkoval realizátorům, že díky jejich aktivnímu přístupu a ochotě 

spolupracovat PS Děti a rodina splnila v roce 2020 všechny plánované aktivity 

v rámci cílů a opatření V. KP.  

     Jednalo se o:  

o Celoroční poskytování služeb Krizového centra pro děti a rodinu  

o Realizaci odborných vzdělávacích aktivity a sdílení zkušenosti 

odborníků z oblasti sociální práce – multidisciplinární setkání  

o Realizaci seminářů s pracovníky sociálních služeb a OSPOD 

o Podílení se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů       

i dalších aktivitách v rámci realizace Koncepce rodinné politiky ve 

městě Ostrava 

 

3. Jednací řád PS KPO – aktualizace 2021  

     Manažer pracovní skupiny informoval členy o aktuálních změnách v jednacím 

řádu, které odsouhlasil dne 12. 3. 2021 manažerský tým. Do nového znění jednacího 

řádu byl zapracován podnět PS DaR, kdy každá organizace disponuje v každé PS 

jen jedním hlasem řádného člena PS, přestože poskytuje více sociálních služeb                   

či souvisejících aktivit. Nový platný jednací řád včetně bude členům pracovní skupiny 

rozeslán. 

  

 

 

 



 

 

4. OPTIMKO v roce 2021 

     Kontaktní osoba pracovní skupině krátce přestavila projekt Ostravské univerzity 

,,OPTIMKO“, jehož cílem je optimalizace nastavení komunitního plánování.                       

Více na: https://fss.osu.cz/optimko/o-projektu/ 

     V rámci projektu budou prostřednictvím vytipovaných poskytovatelů sociálních 

služeb osloveni uživatelé, kteří by měli v rámci řízených rozhovorů poskytnout 

zpětnou vazbu k poskytovaným službám. Aktuálně se jedná o možnosti zapojení 

klientů krizových center a projektu CSS Ostrava ,,Nechme dětem dětství“.                        

Dle vyjádření zástupce krizového centra Ostrava by pro klienty bylo přijatelné zapojit 

se do anonymního sběru dat prostřednictvím předem vypracovaného dotazníků. 

Řízené rozhovory nejsou pro tuto cílovou skupinu uživatelů přijatelné. Kontaktní 

osoba po jednání pracovní skupiny osloví řešitele projektu o výsledku jednání                       

a dalším postupu budou zástupci vytipovaných služeb informováni. 

     Byli jsme požádáni o možnost online realizace sběru dat v PS Děti a rodina, 

nejlépe již v  dubnu 2021 pomocí skupinové diskuze metodou „Scénáře 

budoucnosti“, která nám zabere cca 1,5 hod. Všichni členové PS budou mít možnost 

si odzkoušet předem aplikaci Mural v níž budeme pracovat.   

     Manažer PS poprosil členy o sdělení preferovaného termínu e-mailem: 22. nebo 

29. 4. 2021 (na setkání avízovaný třetí termín 15.4. není možno organizačně 

zajistit). 

 

5. Diskuse, různé 

     Zástupci organizací informovali o aktuální situaci a realizovaných aktivitách, 

např.: 

- Klub celiakie pro Ostravu a MSK, z.s.: dotaz, zda a kdy se plánují ,,Dny 

fajne rodiny“, kde se organizace v loňském roce prezentovala, což 

manažer zjistí u paní manažerky Rodinné politiky a bude členy 

informovat. Dále zástupkyně organizace upozornila na existenci webu 

www.pacientskyhub.cz, kde je možno najít zajímavé informace 

související s oblastí zdraví.   

- Krizové centrum Ostrava, z.s.: popis fungování služeb v období 

nouzového stavu. Organizace registruje více kontaktů s uživateli v on-

line prostoru. Do práce centra taktéž zasáhlo opatření omezující pohyb 

osob mimo okresy.  

https://fss.osu.cz/optimko/o-projektu/
http://www.pacientskyhub.cz/


 

 

- Charita Ostrava, středisko M. Magone: upozornění, že uživatelé služeb 

nemohou být otestování na onemocnění Covid, pokud nepředloží 

kartičku pojištěnce.  

- OSPOD: popis jakým způsobem je vykonávána péče o ohrožené děti. 

Dle metodických pokynů se zaměstnanci snaží upřednostňovat jednání 

dálkovým přístupem (on-line, telefonicky, e- mailem). V akutních 

případech, kdy dítěti hrozí újma jsou samozřejmě činnosti vykonávány 

osobně. Dále byli členové pracovní skupiny informování o postupném 

vybavování pěstounů a jim svěřených dětí ochrannými pomůckami                  

a respirátory. Zaměstnanci OSPOD prozatím předali 6 tis. respirátorů 

FFP2 a přibližně stejný počet roušek. 

- DC ADRA Ostrava: poskytují pravidelně každé úterý (8 – 16 hod., příp. 

po telefonické domluvě) materiální (roušky…) a potravinovou pomoc 

potřebným, kteří nejsou zatím zachyceni v sociální síti. Po celé covidové 

období vysílají dobrovolníky do sociálních služeb, kde je to aktuálně 

možné.   

- Slezská diakonie, SAS - služba v terénu je nadále poskytována. 

Zájemců o služby je dostatek.  

- Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: rodinná poradna 

zaznamenala nárůst klientů. Čekací doby na konzultace se prodlužují. 

Z toho důvodu některým zájemcům nabízejí možnost využití služeb 

jiných organizací např. Krizového centra Ostrava.  

- Vzájemné soužití, o.p.s.: organizace poskytuje služby, zaměřuje se 

zejména na řešení akutních problémů v terénu. 

- Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.: organizace pracuje                         

bez omezení, osobně i on-line.   

- Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, ZDVOP Náruč – poskytování 

služeb dětem od února 2020, zařízení v plném provozu                      

bez omezení. Pravidelně docházejí ve značném počtu dobrovolníci           

přes DC ADRA Ostrava. 

 

                                               Martin Bittner  Záviš Pavlas 

               manažer PS                 kontaktní osoba 


