
 

 

 

Informace od členů pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

Pracovní skupina neproběhla standardně kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s COVID. 

Pracovní setkání bylo nahrazeno mailovou formou. Další setkání proběhne online prostřednictví 

microsoft teams 15.12.2020 v 9:00. 

Informace od členů pracovní skupiny 

Vzájemné soužití 

Projekt  "Pomocná ruka" v organizaci Vzájemné soužití  se realizuje standardním způsobem. V rámci 

projektu byl vytvořen  leták s názvem "Koronavirus" a také  komiks  "Koronavirus - a co rouška 

vážení". Oba tyto materiály pracovánici distribuuji v terénu v rámci výkonu aktivit č.1 

Monitoring/depistáž lokalit a aktivity č.2 Společné pochůzky s Policií ČR. Materiály jsou přiloženy 

k zápisu jako příloha. 

CPP Renarkon  

V rámci měsíce září Centrum primární prevence (dále jen CPP) podpořilo svými aktivitami 1234 osob 

(žáků, studentů) na celkem 15 školách. V měsíci říjnu pak na 8 školách celkově 467 osob. Následně 

dne 12. Října 2020 vzhledem k pandemii COVID-19 rozhodla vláda o zákazu osobní přítomnosti žáků 

na vysokých, středních a základních škol (s účinností od 14. října 2020). Školy se měly otevřít 2. 

listopadu 2020, avšak epidemiologická situace nebyla stále příznivá, vláda se tak rozhodla školy 

nechat zavřené. To mělo (a má) za následek nemožnost realizace besed na školách u cílových skupin 

a celkový útlum preventivní činnosti Centra primární prevence. CPP vnímá, že po obnovení školní 

docházky bude zapotřebí mírnit dopady pandemie na děti, mladé lidi a pedagogy, podpořit nastolení 

bezpečného klimatu ve školách a podchytit různé typy závislostí. Než však tato doba nastane, 

realizuje CPP řadu vzdělávacích aktivit u svých lektorů (např. Gambling, Kyberšikana, apod.); množství 

videokonferencí (Úřad vlády, sekce A.N.O., apod.); poskytuje konzultace; spolupracuje s organizací 

Sociofactor na zlepšování kvality služeb a síťuje se s ostatními poskytovateli preventivních aktivit; 

aktualizuje metodiky a pomůcky, apod. Vzhledem k situaci probíhají také intenzivní přípravy na vstup 

prevence do online prostředí. Je připraven letáček, který bude brzy rozeslán školám a zařízením, a to 

ihned po dokončení aktualizace webových stránek, které finišují a budou uživatelsky přátelské na 

možnost interakce a konzultace vybraných problémů; zároveň letáček poukazuje na možnost 

realizace online besedy (určen pro pedagogy a školní metodiky prevence).  

Střední škola dřevozpracující Poradenský program v termínu 31.8. – 23.10.2020 

Do programu bylo zařazeno 20 osob, 4  nenastoupili (9 chlapců a 7 děvčat). Během programu 1 

účastnice nastoupila do zaměstnání, 4 účastníci vyřazeni ze zdravotních, či jiných důvodů. Ostatní 

účastníci chodili, občas pracovní neschopnosti – dokládali potvrzení od lékaře. Program byl ukončen 



 

 

 z důvodů vládních nařízení 14.10.2020. Nicméně po uvolnění karantény a zavedení stupně č. 4,3 by 

se mohl poradenský program opět otevřít. 

Vaše dohoda, z.s. 

Poradenské služby pro oběti - běží v podstatě bez omezení, klientů aktuálně ubylo. V osobní podobná 

spolek k dispozici prostory naší poradny v KC Všichni spolu v Porubě (letáček poradny připojuji k 

volnému šíření) a stejně tak prostory střediska PMS, kde jsme schopni zajistit odstup, větrání. Klienti 

výrazně více dávají přednost telefonátům a online konzultacím, platí to i pro seniory, kteří buďto umí 

sami komunikovat online, případně mají někoho, kdo jim pomůže toto spojení zprostředkovat 

(rodina, sociální pracovníci v domově pro seniory, atd.),  

Osvětové přednášky pro veřejnost – byly s nouzovým stavem zrušeny. Aktuálně spolek připravovuje 

blok krátkých přednášek, které předtočí a dá volně k dispozici na https://youtu.be/AptxymBo5hQ  

Akreditovaná školení pro odborníky - velkou skupinu organizací pracovníci stihli proškolit do začátku 

nouzového stavu, aktuálně stop stav. V případě zájmu můžeme nabídnout online podobu.  

V rámci zkvalitňování našich služeb jsme odeslali žádost o akreditaci naší poradny. 

Nízkoprahové zařízení Michala Magone 

Krizová pomoc: 1 pracovník, 1 pracovník D, 3 pokoje volné 

NZDM: 2 pracovníci (1 HO), 1 pracovník D, distanční forma poskytování služby, konzultace terénní 

formy NZDM, více možností vzhledem k epidemiologickým opatřením (výstupy z online jednání OK 

DCHOO děti a mládež), naplňování opatření 5. KP Ostrava, formy beze změn 

Provozní: příprava nových prostor NZDM, úklidy po opravách v KP 

Klienti služby (děti)  v NZDM v rámci soc. sítí komunikují stále více, nicméně se ozývá přání po 

osobním kontaktu.  Pro komunikace využívají facebook a instagram.  Hlavně volné povídání a řešení 

některých osobních problémů, v menšině pomoc s přípravou do školy. Děti mají možnost si nechat 

v zařízení vytisknout materiály do školy a i přijít řešit závažné věci osobně, za předepsaných 

ochranných opatření. 

Ze zkušenosti minulých měsíců  a dní se jeví velice potřebná terénní práce, která má více možností. 

Toto téma bylo řešeno i na online jednání odborného kolegia pro děti  a mládež v rámci DCHOO  

19.11. V rámci kolegia NZDM spolupracuje s terénním programem Rebel z Frýdku-Místku. 3.12. 

budou mít prezentací a další dle potřeby. Cílem bude předávání základních myšlenek – knowhow, aby 

bylo možnost připravit vlastní terénní formu NZDM. Měly by se toho účastnit asi 4 střediska NZDM 

z Ostravy. Je to v souladu s opatřením rámci 5. KP. Pracovníci také prošli vzdělávacím workshopem 

„Řezáním to neřeš“. Aktuálně připravují materiály k tomuto tématu, které následně dají k dispozici. 

 

  

https://youtu.be/AptxymBo5hQ


 

 

Občanská poradna Ostrava 

Poradna funguje v této době bez výrazného omezení. Zájemci o službu jsou přijímáni jak na osobní 

konzultace za dodržování protiepidem. opatření, vyřizují e-mailové či telefonické dotazy. V této době 

se setkávají s tím, že se uživatelé ani poradci nemohou dovolat na úřady, aby mohli zkonzultovat své 

dotazy. Rovněž přichází informace o nedostupné potravinové pomoci. Jinak poradna řeší stejný okruh 

dotazů jako obvykle a to hlavně z oblastí exekucí.  

Výchovný ústav 

Výchovný ústav jede standardně, bez přerušení provozu. Nejvíce se však dotkla současná situace 

přímo odd. v Hrabůvce, odkud děti běžně docházejí do škol (na odd. Janová a ve Frýdku-Místku se 

vždy učí v našem zařízení). Museli  tak posílit dopolední služby (aby se měl kdo s dětmi učit). Školy 

měly různé požadavky (a různá náročnost), byl dost problém, aby 1 vychovatel vše za dopoledne 

splnil s celou svou výchovnou skupinou (8 dětí - různé školy, obory, ročníky). Některé zadané úkoly v 

podstatě vychovatelé nebyli schopni s dětmi splnit, naučit je to (to by podle mého nezvládli ani 

samotní rodiče v takové situaci). Těsně před ukončením úplného uzavření škol jdostali nabídku 

studentů OU na možnost doučování dětí, tu využili jednou studentkou po dobu jednoho dne (pak už 

pustili aspoň praxe a což pomohlo). V zařízení je dobrá praxe určitě využívat nabídky pomoci z "jiných 

zdrojů". Jako příklad špatné praxe uvádějí  "roztříštěnost" zadávání úkolů dětem jednotlivými 

školami, ale i učiteli jedné školy - někdo musel být online celé dopoledne na PC, někteří učitelé dávali 

úkoly do Teams, někteří do školného emailu, někteří do Bakaláře - úkoly, někdo do Bakaláře - 

nástěnka. Zorientovat se v tom každé ráno před výukou a najít všechny úkolu různě "poschovávané" 

byl opravdu někdy jak pro vychovatele, tak i pro děti časový problém.  

Jinak se ústavu současná situace více nedotýkala (vyjma omezených možností nabídky volnočasových 

a výchovných aktivit pro děti mimo VÚ - sportoviště, kulturní akce apod.).  

Odvaha ke změně 

V průběhu září, kdy bylo vše ještě v "normálním režimu" fungovali ve standardním režimu, probíhaly 

individuální konzultace s účastníky projektu a také konzultace s rodiči, případně rodinné 

konzultace. O druhém víkendu byl naplánovaný skupinový dvoudenní pobyt, který měl do projektu 

přivést nové klienty a propojit je s některými stávajícími klienty a vytvořit tak konečně skupinu. Celý 

pobyt byl velmi intenzivně připravován a byl vyhotoven program. Probíhaly přípravy na místě 

pobytu.  Den před plánovaným odjezdem došlo k zpřísnění vládních opatření, která tuto aktivitu 

zakázala. Což pracovníci i účastníci nesli dosti nelibě.  

Po uzavření škol se část setkávání s účastníky přesunuly do online prostředí, ale i nadále se snažili 

zachovat individuální konzultace, či konzultace s rodiči na osobní bázi.  Klientům nabízeli obě 

možnosti. Klienti si volili tak napůl, starší raději přišli osobně mladší volili distanční formu.  

V rámci organizace se připravovaly projektové žádosti na příští období, kde se řešily všemožné úvahy 

o tom, jak v takovéto situaci pokračovat, kam projekt směřovat, jeslti vůbec za těchto podmínek 

pokračovat. Bylo učiněno rozhodnutí v projektu pokračovat.  



 

 

V současné době tedy probíhají jak osobní, tak online setkání a snaží se s klienty připravovat na konec 

projektového období a hovoří o možnostech zapojení se v příštím roce.  

Don Bosco 

Stejně jako na jaře je zařízení úplně zavřené. Snaží se děti alespoň obvolávat telefonicky, se staršími 

jsou v kontaktu přes facebook.  Jeden kolega kluky - středoškoláky doučuje formou online konferencí. 

Od minulé středy můžou poskytovat alespoň individuální konzultace, které dětem nabízí. Stejně jako 

na jaře chodí vždy dopoledne vypomáhat s doučováním do Dětského domova Vizina. 

Rubikon 

Funguje podobně, jako před nouzovým stavem, s výjimkou dodržování přísnějších hygienických 

pravidel v souvislosti s provozem kanceláře a osobního setkávání s klienty (roušky, dezinfekci, 

rukavice, teploměr). Otevřeno je bez omezení, i když nyní více využívají telefonického poradenství. 

Ukázalo se, že klienti mají větší potřebu doprovodů na úřady, zejména na úřad práce. Tyto doprovody 

se ukázaly být efektivní, protože ne vždy klient všemu na jednání dobře porozumí a předchází se 

případným nedorozuměním a průtahům, v horším případě nepodání žádosti, či vyřazení z evidence. 

Dobrou zkušenost mají se zaměstnáváním na tréninková místa, kde se nám podařilo i v této nejisté 

době zaměstnat několik klientů (Kola pro Afriku – 4 klienti, Domov Přístav, SILOE). Před pár dny 

s kolegy, s některými klienty a dobrovolníky účastnili potravinové sbírky, kde vybrali dostatek 

potravin a hygieny. 

Neustále se snaží  reagovat na nové potřeby klientů,  podle toho, jak se situace mění, se poměrně 

daří.  Co se týče špatné praxe, na nic neobvyklého, co by mělo souvislost s „covidovou“ situací 

nenarazili. Spíše to byly problémy, které se tu vyskytují dlouhodobě. 

Nová Šance 

Poskytování sociální služby pro stávající uživatele bez omezení, v souladu s opatřeními a 

doporučeními MPSV. Pro nové zájemce o poskytnutí ubytování je zapotřebí mít provedený test na 

Covid 19 – potvrzeno lékařem NEEXISTENCE PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Covid 

19, rovněž potvrzen lékařem formulář o bezinfekčnosti, který naleznete na našich webových 

stránkách (https://koblov.cz/…ni/) 

 

Velmi kladně, zejména v této době vnímají spolupráci s úřady. Např. Úřad práce a rovněž oddělení 

Hmotné nouze. Přikládají velké díky za existenci ordinace pro chudé Armády Spásy. 

Koordinátorka sociálního začleňování  

Sekce sociálního začleňování MMO funguje bez omezení, vše se přesouvá do on-line prostředí, 

kombinujeme práci v kanceláři a formou home office (týdenní cykly). MdT v současné době nemají 

prezenční formu, probíhá pouze vzájemné vyměňování informací a síťování mezi jednotlivými aktéry. 

Korozcestník je pravidelně aktualizován a doporučujeme ho sledovat pro aktuální informace týkající 

se mimořádných opatření spojených s pandemií koronaviru (odkaz zde). Nově je také spuštěn vládní 

portál se souhrnnými informacemi,  je velmi podrobný a užitečný! Doporučujeme sledovat také. 

https://koblov.cz/nase-cinnost/azylovy-dum/ubytovani/
https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/koronavirus/


 

 

Odkaz zde. V rámci MOb Ostrava-Jih je od 16.11.2020 nová „bezdoplatková zóna“ (OOP) a to na 

ubytovací zařízení Areál. Pokud by členové chtěli znát všechny tyto zóny na území města, můžou se 

na mě obrátit. 

Na podzim došlo také k vystěhování obyvatel z domů v ulici Riegrova (Hrušov), nyní zde nikdo již 

nebydlí, objekty se opravují a další zájem majitele není znám. Opravuje se také ubytovna na ulici 

Čujkovova 40, kde by v současné době také již neměli být ubytovaní žádní lidé. Sociální služby 

prevence převážně fungují pro klienty v nezměněné podobě a jsou využívány. 

 

Ostatní členové pracovní skupiny informace nezaslali. 

 

Zápis zpracovala dne 30.11.2020 v Ostravě 

Mgr. Kateřina Ciklová 

manažerka pracovní skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://covid.gov.cz/

