
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 24. 6. 2021 

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

 

PROGRAM 

1. Informace od manažera PS a od koordinátora KP 
2. Diskuze k vybraným tématům 

 

1. Informace od manažera PS a od koordinátora KP 
 

Manažer pracovní skupiny zahájil jednání a seznámil členy pracovní skupiny 
s informacemi, které obdržel na posledním MT KP a od koordinátorky rodinné politiky 
města:  

• DNY FAJNE RODINY: je skvělé, že se do akce zapojily v hojném počtu  
organizace z PS Děti a Rodina. Jedná se o 10 organizací s 20 akcemi                      
a aktivitami, např.: výstavy, příměstský tábor, tematické dny, dny 
otevřených dveří, přednášky, cvičení pro děti, aj., v období 21. 8. – 19. 9. 
2021. Manažer  i kontaktní osoba budou i nadále přeposílat všechny 
informace od paní koordinátorky dnů Ing. Ľudmily Placové. 

• Pro období VI. KP nebude již PS Prevence kriminality začleněna                         
do struktury komunitního plánování v Ostravě. Bude naplňovat vlastní 
koncepci a strategii.  

• Vyskytly se opakované stížnosti občanů na provoz Kontaktního centra  
Renarkon o.p.s. Aktuálně se hledají nové prostory pro poskytování služby 
a je vytypován objekt na území Moravské Ostravy a Přívozu. Služby Harm 
reduction jsou laickou veřejností, především v části obvodu Vítkovice,  
vnímány velmi negativně, proto vyvstala potřeba zintenzivnit práci                    
na zlepšení tohoto vnímání se zaměřením na propagaci a informovanost 
veřejnosti. Dne 3. 6. 2021 se vedoucí KC Ostrava Renarkon, o.p.s. 
účastnila prvního veřejného setkání komunitních pracovnic (Diecézní 



 

 

charita ostravsko-opavská) a občanů městské části Ostrava - Vítkovice. 
Osobní setkání proběhlo na křižovatce ulic Zengrova a Tavičská. Všichni 
účastnění mohli vyjádřit svůj názor na dění v této lokalitě. 

• Projekt OPTIMKO 2021 – aktuálně nejsou pro nás nové úkoly. 
 
  
• Žádost o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude dáno 

jako příloha 

 

2. Diskuze k vybraným tématům 

• Hodnocení projektů (terénní monitoring služeb a aktivit) přímo                     
ve službách aktuálně již probíhá obdobně jako v předchozích obdobích 
a realizují jej zaměstnanci různých oddělení odboru sociálních věcí                 
a zdravotnictví MMO.  

• Koordinátor komunitního plánování pan Mgr. Štěpán Vozárik informoval                             
přítomné o dalším financování vybraných sociálních služeb sociální 
prevence navazujícím Individuálním projektem kraje od roku 2023, 
kdy je již přislíbeno spolufinancování městem Ostrava v přiměřené výši. 
Upozornil na provazby s harmonogramem tvorby VI. komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit.  
KÚ MSK v letech 2020 - 2021 prostřednictvím Individuálního projektu 
Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora služeb sociální prevence 
3“ (podávaného do výzvy OPZ, ESF) spolufinancoval služby sociální 
prevence. Projekt IP 3 navazoval na projekty „Podpora služeb sociální 
prevence“ - „2“ a „4“.  
Po jednáních se zástupci města a kraje byly i nyní vybrány sociální 
služby, které patří do základní sítě a jejich poskytování je pro občany 
města nezbytné. Jedná se o tyto služby: domy na půl cesty, azylové 
domy, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a podporu 
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 tyto služby financovány z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu a rozpočtů obcí, podíl SMO zůstává (20%, 25%                    
a 30%) dle formy poskytování s přepočtem na ostravské klienty. Do 
konce června 2021 probíhá jednání se zástupci KÚ MSK a NNO, dojde 
také k projednání návrhu v orgánech města. 
 
 



 

 

• Evropské dotace - REACT – EU – aktuální dotační výzva č. 101 
„Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností“ 
Co dotace podporuje?  
Rekonstrukci a výstavbu: nových domovů pro seniorů, azylových domů, 
budov služeb pro prevenci a poradenství, budov pro terénní                              
a ambulantní služby  
Pořízení: automobilů pro terénní služby, vybavení pro pacienty – 
asistivní a asistenční technologie, vybavení pro pacienty pobytových 
služeb – lůžka, vozíčky, bezbariérové prvky apod. 
Aktuálně již výzva běží a podrobné informace naleznete na: 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-
energ-narocnost. 
 

• Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční koncem září                           
či začátkem října 2021 již kontaktní formou (pokud to aktuální 
situace dovolí). 

 

                                               Martin Bittner  Záviš Pavlas 
               manažer PS                 kontaktní osoba 


