
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM a 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 

DATUM: 30.09.2021 

MÍSTO KONÁNÍ: Charita Ostrava, CHD sv. Benedikta Labre – nízkoprahové 

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

PROGRAM 

1. Informace jednotlivých členů PS 

2. Informace z MT KP Ostrava 

3. Různé 

4. Prohlídka zrekonstruovaného střediska 

 

Ad 1) Informace jednotlivých členů PS 

Organizace pro pomoc uprchlíkům – na rok 2022 nemají zajištěny finance pro odborné poradenství – 

sníží se počet pracovníků z 5 na 3, zůstává jen právník a koordinátorka dobrovolníků, nezískaly 

financování z EU, nebudou se již účastnit v roce 2022 komunitního plánování. 

Charita Ostrava - Charitní středisko sv. Lucie – k získávání sociálních bytů ukončují spolupráci 

s Heimstaden a navazují spolupráci s ÚMOby (s těmi mají dosud dobrou zkušenost), prošly evaluacemi 

v rámci individuálního projektu. 

Spolu pro rodinu – naplněn pořadník pro službu, problém poslední dobou se zajištěním pediatra, 

vždycky to byl problém, ale stupňuje se to, přetrvává problém se zajištěním zubařů. 

Diecézní charita ostravsko-opavská – Šance domova – chystají spolupráci Šance domova s ÚMOb 

Jih na podporu mladých lidí opouštějících dětské domovy a výchovná zařízení.  

Centrum pro integraci cizinců – pořádají povinné adaptačně integrační kurzy pro cizince, které jsou 

od 1.1.2021 ze zákona povinné, organizace měla v loňském roce cca 560 klientů (nárůst).  

ÚMOb Jih – v průběhu podzimu proběhne na městské úřadu veřejná sbírka pro Moment a veřejná 

potravinová sbírka.  

Armáda spásy – Domov Přístav (Zukalova) – proběhla revitalizace prostor (rekonstrukce schodiště, 

malování prostor),  pro klienty připravovali aktivity k trávení volného času v době rekonstrukce, kdy 

nemohli obývat své pokoje, hledali praktického lékaře místo MUDr. Pekárkové – povedlo se najít i pro 

imobilní klienty – lékař bude do zařízení docházet. 

Armáda spásy – Azylový dům pro muže – pořadník mají stále plný, před zimou očekávají nárůst, 

vnímají nedostatek pobytových služeb pro imobilní klienty (na vozíku) – nyní budou v zařízení 4 muži 

na vozíku, prostory jsou velmi stísněné. 

ÚMOb Poruba – poděkování Potravinové bance Ostrava za spolupráci při zajištění potravin a roušek – 

zásobovali hlavně klienty, kteří byli sankčně vyřazeni z ÚP ČR.  



 

 

 

Dům soc.služeb LDN Radvanice – stále problém s umisťováním klientů mladšího věku, kteří jsou 

odkázáni na zdravotní péči a zadlužení, často jsou také klienti závislí na alkoholu odmítáni domovy pro 

seniory i v případě abstinence.  

Armáda spásy – NDC a noclehárna (U nových válcoven) – nyní kapacita 14 žen je plně obsazena (mají 

16-17 žen) –narostl počet žen na ulici, problém s dalším umístěním klientů (alkoholová demence, 

finance…), stále mají k dispozici kontejnery k izolačnímu pobytu + jeden kontejner vybavený k 

provádění hygieny, přibývá velký počet osob bez domova vyššího věku a mladších s problémovým 

chováním (psychiatrické diagnózy, závislost na návykových látkách), nyní mají 2 ženy ve věku 81 let, 

které jsou bez domova, ale jsou soběstačné, mají starobní důchod, ale domovy pro seniory je nepřijmou, 

protože jsou soběstačné, hledají pro ně vhodnou sociální pobytovou službu.  

Renarkon – Kontaktní centrum – klientů mají dostatek, některé dny i 60 klientů denně, zatím se 

nebudou stěhovat, zůstávají na ul. Zengrova. 

ÚMOb MHaH – mají novou kolegyni.  

ÚMOb Vítkovice – nárůst nízkopříjmových klientů mladšího věku (ročníky 1960-1975) a seniorů, 

spolupracují úzce se sociálními pracovnicemi z nemocnice. 

CSSO Dům na půl cesty – nyní 2 volné místa, ale místa jsou předjednána, evidují nárůst klientů 

závislých na návykových látkách nebo s duševním onemocněním, což velmi komplikuje spolupráci.  

Charita Ostrava sv. Zdislavy – na podzim by měla být ukončena rekonstrukce nového objektu a do 

konce roku by mělo proběhnout stěhování služby. 

CSS Poruba – domov pro matky s dětmi – 7.10. mají den otevřených dveří, nyní běžný provoz. 

ÚMOb Slezská – odborné sociální poradenství u soc. bytů – vstupní byty plné, azylový dům plný, 

veškeré sociální služby městského obvodu (pečovatelská služba, odlehčovací služba, vstupní byty, 

azylový dům …) budou od 1.1.2022 zařazeny pod příspěvkovou organizaci Sociální služby Slezská 

Ostrava, nově budou zřizovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (kapacita 16 míst).  

MMO - připravuje se navazující spolupráce statutárního města Ostravy s odborem pro sociální 

začleňování (Agenturou) MMR ČR v dotačním období ESF 2021-2027 v souladu s metodikou 

Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+. Memorandum o spolupráci bude v listopadu 

schvalováno zastupitelstvem města. Následně se začne zpracovávat Plán sociálního začleňování. 

V rámci spolupráce budou k tvorbě strategických materiálů, spolupráci, evaluaci apod. využívány i 

pracovní skupiny Komunitního plánování.  

- „milostivé léto“ – přechodným ustanovením dochází k přechodné změně občanského soudního řádu a 

exekučního řádu, tak, že občané mohou uhradit pohledávky vůči „státu a jeho institucím“, které jsou 

vymáhány v exekučním řízení. Bližší informace a podmínky budou členům KP rozeslány v průběhu 

příštího týdne.  

Charita Ostrava – CHD sv. Františka – aktuálně probíhá úprava prostor – vznikne 1 izolační místnost 

pro možnost karantény, služby v provozu, azylový dům – kapacita naplněna, na noclehárně je kapacita 

volná, noclehárna – kapacita 26 míst, běžně mívají 8-12 nových klientů měsíčně, nyní až 24. 

Charita Ostrava – CHD sv. Benedikta Labre – NDC – již v provozu ve zrekonstruovaných prostorách, 

zkoušejí nové metody práce se skupinovou dynamikou, kapacita 50 osob, provozní doba Po – pá 8:30-

11:30 h a 12:30-15:30 hod., terénní služba funguje, zvýšen poplatek za vyřízení OP na 200 Kč ze 100 

Kč, matrika již nyní nevydává žádný náhradní doklad („zelený papírek“), vše řešit s PČR – ale již nejsou 

ochotni žádné potvrzení vydávat.  

 

 



 

 

 

Ad 2) Informace z MT 

• Sociopoint  - základní informace , od 1.10. pilotní provoz 
- nová aplikace (Android a iOS) bude spuštěna v 10/2021, bude funkční i v offline režimu, 

- od 01.10.2021 bude během úředních hodin magistrátu v provozu zelená linka: 800 700 650, 

- sociální pracovnice místa prvního kontaktu: 

Mgr. Eva Neboráková   Mgr. Markéta Urbanová 

599 443 821    599 443 821 

725 0 411    725 870 394 

eneborakova@ostrava.cz   m.urbanova@ostrava.cz  

- vytvořeny manuály z tematických oblastí, které budou k dispozici od října 2021 v tištěné  

i elektronické formě na webu komunitního plánování (tematické oblasti – domácí násilí  

na seniorech, bezdomovectví, dluhová problematika, osoba s duševním onemocněním, 

osamělý senior). Distribuce poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, služeb  

pro rodiny s dětmi a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. 

- Viz.přiložená prezentace 

 

• Informace k výběrovému řízení  

- Vyhlášení výběrového řízení: 16. září 2021 

- Termín pro příjem žádostí: 18. – 27. října 2021 

- Způsob podávání žádostí: elektronicky přes aplikaci Portex (sociální služby a část aktivit)  

a formulář EvAgend 

- Projednání v orgánech města: prosinec 2021 a leden 2022 

- Nejzásadnější změny: 

o zavedení paušálních plateb u některých nákladových položek (do částky uvedené  

ve smlouvě nebude nutné dokládat při vyúčtování), 

o zrušení limitu 1.000 Kč na hotovostní platby, 

o nově uznatelný náklad – potraviny, 

o nově neuznatelný náklad – bankovní poplatky, správní režie, jiné osobní náklady  

s výjimkou stravenek, 

o bližší specifikace uznatelných nákladů, 

o potvrzení bezdlužnosti není vyžadováno v originále, 

o nájemní smlouvy se dokládají pouze v případě, kdy je na nájem požadováno 

spolufinancování ze strany SMO, 

o v oblasti prevence kriminality jsou vyžadovány 2 nové přílohy, 

o WWW.ostrava.cz.  

• Harmonogram 6. KP 
- 9-12/2021 – aktivity k tvorbě podkladové analýzy 

- 11/2021 – výjezdní MT – vzdělávání + VIZE 2026 

- 12/2021-01/2022 – oslovení městský obvodů, odborů MMO, statutárních zástupců NNO 

- 01-04/2022 – jednání PS (cíle, opatření, aktivity) 

- 04-06/2022 – kompletování podkladů z PS na MT 

- 07/2022 – připomínkovací řízení 

- 08/2022 – jednání komise RM 

- 09/2022 – jednání RM a ZM 

mailto:eneborakova@ostrava.cz
mailto:m.urbanova@ostrava.cz
http://www.ostrava.cz/


 

 

 

• Nabídka vzdělávání KÚ MSK 
- Školení, které se týká základních principů a možností, které komunitní plánování nabízí. 

- Vhodné pro nové koordinátory komunitního plánování, nové pracovníky,  

kteří se komunitního plánování účastní, vedoucí i členy pracovních skupin. 

- Školení proběhne dne 2. 12. 2021 od 9:00 – 15:00 hodin. 

- Diskusní fóra projektu Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb  

při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK. 

- Školení není akreditováno, „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb  

při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“. 

- Kapacita školení je omezena. 

- Individuální termín pro SMO – 22. 2. 2022. 

- Odkaz k přihlášení: Nabídka diskusních fór pro skupinu č. 1 | Přihlašování na diskusní fóra 

projektu (msk.cz). 

 

• Fotografická soutěž - Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 

- Téma: „Děti a zdravotní postižení“ 

- Fotografie zasílat na e-mail fotosoutez@vlada.cz 

- Termín: do 15. 10. 2021 

- Formát fotografie - JPG ve velikosti max. 6 MB 

- Pro amatéry i profesionály 

- Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), název díla, 

údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od 

každého autora maximálně 3 fotografie.  

- Odkaz zde: https://nrzp.cz/2021/08/30/informace-c-80-2021-fotograficka-soutez-vvozp/  

 

• Vánoční trhy 
- Vánoční trhy v letošním roce pořádá Černá louka a. s. ve spolupráci se SMO. Konají  

se v termínu 26. 11. – 23. 12. 2021. KPO má k dispozici 1 stánek, v němž budou organizace 

prostřednictvím prodeje výrobků/výtvorů uživatelů sociálních služeb či souvisejících aktivit 

prezentovat tyto služby a aktivity. Informativní e-mail zašle obratem Petra Seidler všem 

manažerům, kteří zajistí informovanost všech členů dané pracovní skupiny. 

Ad 3) Různé 

• Volba manažera PS 
- Proběhne na příštím jednání PS (4.11.2021) 

- Návrhy kandidátů zasílat na e-mail jabrlova@ostrava.cz, do 22.10.2021 

- Funkční období manažera – 1.1.2022 – 31.12.2025 

 

• Dny proti chudobě 2021 
- spolupráce Charity Ostrava a Armáda spásy – 12.10. – 22.10.  – společné akce – bližší informace 

a letáček na webu - https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-proti-chudobe-ostrava-2021/ 

 

• Termín dalšího jednání – 4.11.2021 v 13,00 hod.  v CHD sv. Benedikta Labre. 

Zpracovala: Jana Abrlová 

Zrevidoval: Jiří Linart 
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