
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM a 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 13.04.2021 

MÍSTO KONÁNÍ: CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - nízkoprahové 

denní centrum, Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice   

 

PROGRAM 

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Seznámení s novým jednacím řádem PS 

3. Aktualizace členů PS 

4. Informace z MT KP Ostrava 

5. Prohlídka zrekonstruovaného střediska  

6. Různé 

 

Ad 1) Informace jednotlivých členů PS 

 

Charita Ostrava – NDC Benedikt Labre – soc. službu v náhradních prostorách využívá denně  

30-50 klientů, sociální práce je omezena – pro jednání s klienty nemají nyní zázemí.  

Charita Ostrava – TP Benedikta Labre – sociální služby funguje bez omezení, jednání s klienty 

probíhá v terénu, podařilo se i umístění několika klientů do pobytových zařízení, v okruhu klientů 

evidují cca 6 úmrtí v souvislosti s COVID-19.  

Charita Ostrava – CHS sv. Lucie – nyní spravují 50 bytů od různých poskytovatelů, navýšen 

úvazek pracovníků na 1,8 úvazku, zrušili tréninkové prostory – nácviky realizují individuálně.   

Charita Ostrava – CHD sv. Františka – plná kapacita azylového domu, 1 pokoj mají vyčleněn pro 

případnou izolaci, už řešili podezření na koronavirus u klientů na azylovém domě i noclehárně – využili 

krizový dům v Radvanicích, kapacita na noclehárně není každý den naplněna (střídá se to), na základě 

auditu kvality soc. služeb nyní aktualizují standardy kvality soc. služeb. 

Změna výdejních hodin sociálního šatníku Charity Ostrava: 
pondělí – úterý – čtvrtek  8-12 
středa 13 - 16 



 

 

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům – provoz bez omezení. 

Centrum sociálních služeb Ostrava - Poruba – Domov pro matky s dětmi – mají naplněnou 

kapacitu (11 matek + děti), řeší běžné problémy, s ohledem na aktuální opatření mají zakázány návštěvy 

a omezeny volnočasové aktivity .  

Centrum sociálních služeb Ostrava - Poruba – Azylový dům – mají omezení provoz, nyní 

mají 27 klientů, kapacitně mají 2 volná místo vyhrazena pro izolaci v případě COVID-19. 

Potravinová banka Ostrava – fungují bez omezení, mají dostatek potravin i roušek a respirátorů. 

Dne 24.4. se koná Sbírka potravin v potravinových řetězcích. 

Renarkon - NDC – klientů neubylo, v kontaktním centrum se klienti střídají po 1 hod.  

v počtu 4 klientů.  

MMO – kooordinátor KP – Magistrát města Ostravy je již v běžném provozu bez omezení úředních 

hodin, v současné době je v kontaktu s NNO kvůli vyhodnocení.  

MMO – kontaktní osoba – poděkovala za spolupráci oslovených NNO v rámci projektu OPTIMKO 

k realizaci rozhovorů s klienty (k získání podkladů – potřeb pro 6. KP). 

Centrum pro integraci cizinců – mají omezen provoz, jsou v kontaktu s klienty prostřednictvím 

facebooku a Skypu, pracovníci se střídají na home-office, kurzy českého jazyka neprobíhají on-line 

formou (nyní jeden běh kurzů skončil, další se nyní nebude konat), od ledna 2021 jsou pro cizince 

z třetích zemí povinné adaptační kurzy – nyní jsou pozastaveny, on-line formou probíhat nebudou. 

 Armáda spásy – Adelante – Domov pro ženy a matky s dětmi – omezeny návštěvy, plná 

kapacita, mají plný pořadník, plánují upravit jeden pokoj na bezbariérový a vytvořit tréninkový pokoj 

(vše při dostatku financí). 

Armáda spásy - Adelante – Azylový dům pro muže – běžný provoz, pouze jsou omezeny 

návštěvy, pracovníci jsou naočkování nebo mají protilátky, mají plnou kapacitu, v pořadníku mají  

30 osob.  

Armáda spásy – Domov Přístav Zukalova – omezeny návštěvy, uživatelé jsou naočkováni 

(kromě 2 osob), personál naočkován z 60%, podařilo se umístit klienta po 8 letech v Přístavu do bytu 

zvláštního určení v Bartovicích – má zajištěnu terénní službu, před budovou domova mají opravu cestu, 

která byla dlouho v nevyhovujícím stavu.  

Armáda spásy – Adelante – NDC+TP – plná kapacita, klienti bohužel nedodržují opatření (nenosí 

roušky), personál je průběžně očkován, využili i kapacitu domu pro karanténu v Radvanicích, přibývá 

osob na ulici – starších žen a romských rodin. 

Dům soc. služeb MNOF – návštěvy zakázány, mají volnou kapacitu, mají dlouhodobě problém 

s přijetím klientům do domovů pro seniory (zejména klientů mladých, nízkopříjmových, 

nesoběstačných), Domov pro seniory Slunovrat nyní přijímá i klienty nízkopříjmové pobírající sociální 

dávky.  

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – nyní se ně obrací senioři s žádostí o pomoc se sčítáním lidu 

a s registrací na očkování COVID-19.  

ÚMOb Poruba – běžný provoz, navýšena pomoc seniorům – doprovody, hledání lékařů apod.  

ÚMOb MHaH – běžný provoz, úřední dny pondělí a středa 



 

 

Služby Dobrého pastýře – provoz omezen částečně, omezeny návštěvy a volnočasové aktivity, 

kapacita naplněna ¾ (nechávají si kapacitu pro případ izolace), v únoru byli klienti zařízeni nakaženi 

koronavirem (všechny rodiny) – velmi ocenili pomoc Potravinové banky, klienti měli problém 

s vyzvednutím složenek se sociálními dávkami, pracovníci zajišťovali nákupy, praní, vaření, nyní testují 

personál i klienty antigenními testy.  

Nová šance – fungují bez omezení, o veřejnou službu je zájem, mají nového pracovníka v soc. 

službách, nyní hledají ještě jednoho pracovníka v sociálních službách na 0,5 úvazku.  

Diakonie ČCE – Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi – plná kapacita, probíhá 

pravidelné testování, zaměstnanci jsou průběžně očkováni, nyní řeší problém s financováním od roku 

2022, kdy již nebudou financováni z individuálního projektu.  

 

Ad 2) Seznámení s novým jednacím řádem PS  

S pozvánkou na jednání byl členům PS zaslán nový jednací řád se změnami zejména při hlasování členů 

PS.  

Nově může za celou organizaci hlasovat jeden člen – ne za sociální službu, ale organizaci. U organizací, 

které mají v PS zástupeny více sociálních služeb je určen člen s hlasovacím právem za organizaci a jeho 

zástupce.  

Hlasovací právo za organizace: 

Armáda spásy – Martin Raška, zástup Jan Juračka 

Charita Ostrava – Jiří Linart, zástup Ivo Křížka 

CSS Poruba – Roman Ševčík, zástup Andrea Durmus Domitrová 

CSS Ostrava – Michaela Bekarková, zástup Lukáš Javorek 

 

Ad 3) Aktualizace členů PS 

Dle nového jednacího řádu již není potřeba o změně zastupujících pracovníků za jednotlivé organizace 

hlasovat.  

Změny zástupců organizací: 

Organizace pro pomoc uprchlíkům - Andrea Milatová 

Diecézní charita ostravsko-opavská – Šance domova – Helena Peškarová 

Centrum sociálních služeb Ostrava-Poruba – Domov pro matky s dětmi – Roman Ševčík 

Centrum sociálních služeb Ostrava-Poruba – Azylový dům – Andrea Durmus Domitrová 

 

Ad 4) Informace z MT KP 

- Poděkování za zpracování karet aktivit.  

- MPSV v návaznosti na přijaté usnesení vlády č. 275 ze dne 8. 3. 2021 zveřejňuje následující 

dvě dotační výzvy: Výzvu na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb, 

Výzvu na více náklady a výpadky příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19. Výzvy se 



 

 

mohou průběžně aktualizovat. Přesné termíny pro možnost podávání žádostí se budou v 

těchto výzvách upřesňovat v následujících dnech. Předpokládaný termín otevření aplikací 

pro podávání žádostí bude v měsíci březnu pro oblast mimořádných odměn, následně se 

umožní podat žádost o dotaci na více náklady v sociálních službách. Bližší informace nalezte 

v přílohách.  

 

- V letošním kalendářním roce neuvolnilo SMO žádné finanční prostředky na investice. 

MPSV ČR vyhlašuje postupně několik výzev pro poskytovatele na podporu rozvoje 

sociálních služeb – jedná se o tituly zaměřené na podporu rozvoje a obnovu materiálně 

technické základny.  

 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude vyhlašovat dotační program IROP React. Zatím 

výzva není zveřejněna, ale neoficiálně již běží podmínky. Avízo bude zveřejněno na 

stránkách MMR ČR https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu. Žadatelům je 

doporučeno sledování internetové stránky Centra www.crr.cz a Ministerstva pro místní 

rozvoj www.irop.mmr.cz, kde budou průběžně zveřejňovány veškeré aktuality. Konzultační 

servis: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ 

 

Ad 5) Prohlídka zrekonstruovaného střediska 

- Prostory NDC sv. Benedikta Labre byly zrekonstruováno z projektu IROP. Sociální služby 

nyní funguje v náhradních prostorách. Nyní probíhá výběrové řízení na vnitřní vybavení – 

nábytek, kuchyňské linky. Dle průběhu výběrového řízení a realizace zakázky je předběžný 

termín stěhování služby do zrekonstruovaných prostor v průběhu června-září 2021.  

- Členové PS si prohlédli nové prostory pro klienty i pracovníky.  

 

Ad 6) Různé 

- Financování azylových domů – z důvodu ukončení individuálního projektu Krajského úřadu 

MSK na rok 2020-2021 budou sociální služby – azylové domy v roce 2022 dofinancovány 

z kapitoly 313. Dofinancování ze strany SMO je nyní v řešení (budou probíhat jednání). 

Více KÚ je další individuální projekt na financování azylových domů na období 2023-2027. 

Dofinancování se nyní týká 13 organizací (celkem 26 sociálních služeb) což činí požadavek 

na SMO ve výši cca 24 mil. Kč. Tyto finance je potřeba najít v rozpočtu města. Snahou je 

sociální služby udržet a finančně podpořit.  

 

- Termín dalšího jednání PS bude stanoven dle aktuálních opatření.  

Jiří Linart  Jana Abrlová 
Manažer PS  kontaktní osoba PS 

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

