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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 20. 5. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: on-line, 13:00 hod. – 13:30 hod.  

 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti  
2. Informace od manažera PS, kontaktní osoby, členů PS příp. od hostů 
3. Diskuse, aktuality, pozvánky 

 

1. Organizační záležitosti 
 
     Manažer PS pracovní skupiny všechny přivítal v on-line prostoru a  zahájil 

jednání. Dále také sdělil, že jeho opakované žádosti o informace o aktuálním  

členství v PS DaR za organizace souvisí s novým Jednacím řádem pracovních 

skupin Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě, 

který je v platnosti od 12. 3. 2021.  

     V článku 3 JŘ je uvedeno: Člen pracovní skupiny  

1. Typy členství v PS:  

a)… Pokud organizace poskytuje více služeb dané cílové skupině, může                     

za každou registrovanou službu či aktivitu vyslat svého zástupce, ovšem 

hlasovací právo má jen jeden řádný člen za organizaci.  

b) Zástupce řádného člena – řádný člen může být na jednání PS zastoupen 

svým zástupcem.  

2. Vznik členství v PS:  

c) Zástupce řádného člena PS deleguje řádný člen na jednání PS, informace                     

o jmenování zástupce řádného člena jsou uvedeny v zápisu z jednání PS.  
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V článku 7 JŘ Jednání pracovní skupiny:  

Jednání pracovní skupiny se účastní její řádní členové. Nemůže-li se člen (nebo 

jeho zástupce) jednání zúčastnit, oznámí předem manažerovi skupiny                     

nebo kontaktní osobě svou nepřítomnost, případně své stanovisko                              

k projednávaným záležitostem. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování                        

a jiný člen pracovní skupiny nemůže za nepřítomného člena hlasovat. Pokud 

organizace poskytuje více služeb dané cílové skupině, může za každou 

registrovanou službu či aktivitu vyslat svého zástupce, ovšem hlasovací právo má jen 

jeden řádný člen za organizaci. Seznam členů a jejich zástupců s hlasovacím 

právem za jednotlivé organizace jsou uvedeny v prezenční listině. 

     V diskusi k omlouvání se z jednání PS manažer sdělil, že forma jednání PS on-

line není v aktualizovaném Jednacím řádu žádným způsobem ošetřena. Nemůže                

tedy aplikovat v tomto mimořádném období direktivní přístup k členům PS včetně 

možných sankcí. Jakmile začneme jednat řádně kontaktně, tak již bude muset 

postupovat striktně dle jednacího řádu.   

 

• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční opět on-line formou ve čtvrtek 24. 

6. 2021 od 13:00 hod. 

 

2. Informace od manažera PS, kontaktní osoby, členů PS příp. od hostů 

• Prezentace projektu Poskytování multidisciplinární péče týmem                  
duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava 

     Bc. Adéla Kramná, DiS. a Mgr. Hana Žurovcová poskytly informace o novém 
projektu FNsP Ostrava, kde vznikl  od 1. ledna 2021 multidisciplinární tým duševního 
zdravípro děti a adolescenty, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR 
v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost), prioritní osa 
– Sociální začleňování a boj s chudobou jako pilotní program MZ v rámci 
plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče.  

     Multidisciplinární tým poskytuje dětem ve věku 0-18 let žijícím v obci s rozšířenou 
působností Ostrava, komplexní zdravotní služby (péči pedopsychiatra, klinického 
psychologa, rodinného terapeuta a týmu zdravotních sester), dále sociální                          
a pedagogické služby v oblasti duševního zdraví. Poskytuje také psychosociální                 
a vzdělávací služby pro děti, mládež a jejich rodiny. Spolupracujícím organizacím 
poskytuje metodickou podporu v oblasti pedagogické, sociální a zdravotní. 

     Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na níže uvedených webových 

stránkách:https://www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke/poskytovani-multidisciplinarni-

pece-tymem-dusevniho-zdravi-pro-deti-a-adolescenty-ve-fn-ostrava 

https://www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke/poskytovani-multidisciplinarni-pece-tymem-dusevniho-zdravi-pro-deti-a-adolescenty-ve-fn-ostrava
https://www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke/poskytovani-multidisciplinarni-pece-tymem-dusevniho-zdravi-pro-deti-a-adolescenty-ve-fn-ostrava
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• Projekt OPTIMKO - členům PS DaR byl rozeslán zápis ze Scénářů 

budoucnosti. Jednotliví členové PS měli a stále ještě  mají možnost materiál 

připomínkovat. Případné podněty zasílejte, prosím, paní Mgr. Kateřině 

Glumbíkové, Ph.D. na: Katerina.Glumbikova@osu.cz. 

 

• Informace z MT KP:  

K Individuálnímu projektu MSK  

KÚ MSK v letech 2020 - 2021 prostřednictvím Individuálního projektu 

Moravsko-slezského kraje s názvem „Podpora služeb sociální prevence 3“ 

(OPZ, ESF) financoval služby sociální prevence. Projekt IP 3 navazoval                    

na projekty Podpora služeb sociální prevence „2“ a „4“. Možnost čerpání 

prostředků z IP MSK byla podmíněna vytvořením smluvního vztahu                        

mezi krajem a obcí se závazkem obce přispívat do Fondu sociálních služeb 

(dále také „fond“), který byl účelově zřízen na zajištění dostupnosti                             

a udržitelnosti sítě soc. služeb. Přínosem spolupráce obce při realizaci 

individuálního projektu je finanční úspora pro obce a zajištění stabilního 

financování po dobu 2 let poskytovatelům sociálních služeb na území města. 

Po jednáních se zástupci města a kraje byly vybrány soc. služby, které patří  

do základní sítě a jejich poskytování je pro občany města nezbytné:  

• domy na půl cesty                                                                                                                   

• azylové domy                                                                                                                             

• sociální rehabilitace                                                                                                                   

• sociálně terapeutické dílny                                                                                                       

• podpora samostatného bydlení  

Celkem se jedná o 26 registrovaných sociálních služeb, z toho 24 je 

zajišťováno NNO a 2 služby zajišťuje příspěvková organizace města.  

V roce 2022 budou služby financovány z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu a rozpočtů obcí. Podíl SMO zůstane 20%, 25% a 30% dle formy 

poskytování s přepočtem na ostravské klienty. Do 7.6.2021 bude probíhat 

jednání se zástupci KÚ MSK a NNO směřující k vytvoření návrhu pro jednání 

v orgánech města (do konce června 2021). 

 

• Na MT KP byli přítomní seznámeni s Vyhodnocením Akčního plánu 2020 

a Přehledem poskytovaných soc. služeb a souvisejících aktivit  

5. KP  

Předpokládané náklady v PS DaR při tvorbě 5.KP: 65 781 620 Kč 

Předpokládané náklady na rok 2020:                      44 553 222 Kč 

Skutečné náklady v roce 2020:                              40 441 938 Kč 

Počet služeb: 15 

Počet aktivit:            10       

mailto:Katerina.Glumbikova@osu.cz
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      Největší investiční akcí v roce 2020 bylo v rámci KP Ostrava vybudování nové 

kapacity 70 lůžek Alzheimer centra v Ostravě – Vítkovicích. 

     Více informací k tématu naleznete v příloze zápisu.  

 

3. Diskuse, aktuality, pozvánky 

• Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. pořádá dne 19. června 2021 od 13 
hod. do 19 hod. rodinný benefiční festival Fandíme rodině! „Pojďme spolu 
cestovat.“ v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19e, 
Ostrava – Vítkovice. Pozvánka je přiložena k zápisu. 

 
 
 

                               Martin Bittner       Záviš Pavlas   

             manažer PS                       kontaktní osoba 


