
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ A OHROŽENI SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM  

 

DATUM: 15.09.2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová šance, z.s., Šilheřovice 453, 711 00 Ostrava   

 

PROGRAM 

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava  

3. Sociopoint – seznámení s projektem 

4. Různé 

  

 

Ad 1) Informace jednotlivých členů PS 

 

Nová šance – od října 2020 se stávají organizátorem veřejnou službu s kapacitou 10 osob. Na základě 

poptávky dodali do charitativního obchodu Momentu ovčí vlnu (z vlastních ovcí) na další zpracování.  

Služby dobrého pastýře – Dům sv. Eufrazie – nejčastěji řeší následné bydlení pro klientky, žádné 

akce neplánují s ohledem na vývoj epidemiologické situace.  

ÚMOb MHaH – Bc. Gabriela Bedrlíková, DiS. změnila pracovní místo (nyní na Magistrátu města 

Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky). 

DCHOO – Šance domova – došlo k personální změně – vedoucí služby je  Bc. Helena Peškarová – její 

žádost o členství zatím PS vzala na vědomí a schválí na dalším jednání až bude usnášení schopná. 

V lokalitě Kunčičky pokračuje rekonstrukce bytových domů společnosti Heimstaden. Na počátku roku 

2021 bude dokončena rekonstrukce sociálních bytů DCHOO v bytovém domě Na rampě.  

Dům sociálních služeb Ostrava-Radvanice – mají problémy s umisťováním klientů (nízkopříjmoví, 

imobilní) do zařízení domovů pro seniory – žádosti jsou přijaty, ale tyto klienty zařízení nepřijímají. 



 

 

ÚMOb Ostrava-Jih – v říjnu proběhne na ÚMOb sbírka ošacení, domácích potřeb, hraček pro 

charitativní obchod Moment. ÚMOb zavedl nová pravidla pro nájemce obecních bytů – od 1.9.2020 

budou muset noví nájemci skládat peněžitou jistinu (kauci) ve výši 3násobku základního měsíčního 

nájemného. Tato povinnost vznikne u bytů pronajímaných za smluvní nájemné, u nízkonákladového 

nájemného a také při uzavření dohody o přistoupení k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení 

nájmu. Kompletní zásady pronájmu bytů zde ke stažení.  

Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – k 30. 9. 2020 dostali výpověď 

nájemních smluv obyvatelé ubytovny Čujkovova 40 (ubytovna bude rekonstruována) a obyvatelé 

bytových domů na ul. Riegrova.  Většina obyvatel má již zajištěna návazné bydlení.  

Charita Ostrava – Charitní dům sv. Zdislavy – plánované stěhování do objektu na ul. Jedličkova je 

odloženo na rok 2021 – organizace získala z IROP finanční prostředky na rekonstrukci objektu.  

Charita Ostrava – charitní dům sv. Benedikta Labre - denní centrum – probíhající rekonstrukce 

prostor má být dokončena na jaře 2021.  

Charita Ostrava – Charitní dům sv. Františka – nyní plná kapacita azylového domu, ale po odchodu 

někoho z klientů plánují vytvořit 1 izolační pokoj.  

Potravinová banka Ostrava - krajská potravinová sbírka proběhne ve dnech 19. – 23.10.2020 u 

příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.   

 

Ad 2) Informace z MT KP Ostrava  

 

OPTIMKO – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. prezentovala parciální výstup projektu 

OPTIMKO „Průběžné výsledky evaluace komunitního plánování sociálních služeb“. Dalším krokem 

bude dotazníkové šetření napříč pracovními skupinami a jejími členy. Dotazník bude v online 

prostředí a jeho vyplnění by neměla trvat více než 15 min. Manažer PS požádat všechny členy o 

spolupráci a vyplnění dotazníku.  

Jednací řád pracovních skupin KPO – do jednacího řádu byly zapracovány náměty a změny. Některé 

body budou ještě projednány a konečné schvalování by měla proběhnout na listopadovém jednání 

MT KP. 

Aktualizace Katalogu sociálních služeb na rok 2021 – manažer členy PS informoval o nutnosti 

aktualizace informací na portále https://socialnisluzby.ostrava.cz/ – zde jsou však uvedeny pouze 

registrované sociální služeb podporované SMO a aktivity z dotační oblasti sociální péče a handicapu.  

Kontaktní osoba rozešle členům PS příslušnou část Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve 

městě Ostrava z roku 2018 k provedení aktualizace a revize údajů.  

Aktualizace dat – v průběhu měsíce srpna – října jsou koordinátorem KP oslovovány jednotlivé 

organizace s žádostí o doplnění informací za jednotlivé poskytované služby (úvazky, lůžka) v letech 

http://nemovitosti.ovajih.cz/wp-content/uploads/2018/10/zasady-pronajmu-bytu-ucinne-od-01_09_2020-ke-zverejneni.pdf
https://socialnisluzby.ostrava.cz/


 

 

2018-2020 (s výhledem do roku 2022). V případě úvazků se jedná o zaměstnance v přímé péči; údaje 

musí korespondovat s úvazky v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje.  

Výběrové řízení na poskytování dotací z rozpočtu SMO – Zastupitelstvo města dne 16.9.2020 

schválilo podmínky výběrového řízení. Podávání žádostí do výběrové řízení pro poskytování 

peněžních prostředků na rok 2021  bude probíhat od 19.10.2020 do 30.10.2020.  

 

Ad 3) Sociopoint 

 

Pracovnice MMO prezentovali informace o projektu „SOCIOPOINT“ – prezentace je přílohou zápisu.  

Ad 4) Různé 

Doporučení MPSV č. 13/2020 – K PROSTUDOVÁNÍ - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb 

odborné sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní 

centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, 

sociální rehabilitace pro organizaci poskytování s cílem zajištění sociálních služeb v době pandemie 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Dp_13_2020_Dop_pro_poskytovatele_s_s_porad

enstvi_a_prevence_v_dobe_pandemie.pdf/ 

 

Termín dalšího jednání PS je stanoven na 15.10.2020 od 13,00 ve středisku Charita Ostrava – 

Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 41, Ostrava – Vítkovice.  

 

 

Zpracoval: Jiří Linart 
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