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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 21. 10. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s., U Tiskárny 515/3,          

Ostrava – Přívoz 

 

 

 

 PROGRAM  

1. Informace od manažera PS, od kontaktní osoby PS  
2. Volba manažera PS na další období (2022 – 2025)  
3. Diskuse k aktuálním odborným tématům  
4. Představení aktivit SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.  

 

 

1. Informace od manažera PS, od kontaktní osoby 
 

     Manažer PS seznámil přítomné s programem setkání a zahájil jednání.  

     Novou členkou PS DaR za odbor soc. věcí ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 

byla jednohlasně přítomnými členy PS schválena paní Mgr. Barbora Boyko, DiS., 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  

     Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. 2021                      

od 13:00 hod. již opět on-line formou, pozvánka s odkazem bude včas zaslána. 
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Informace z MT KP: 

• Koordinátor KP Ostrava Mgr. Štěpán Vozárik představil harmonogram 

přípravy 6. KP a proběhla diskuze o zkušenostech z přípravy 5. KP. Tématem 

diskuze byla, např.: facilitace nezávislým odborníkem a přítomnost hostů                

na jednáních jednotlivých pracovních skupin. 

• Bc. Jana Abrlová, DiS. seznámila s připravovanou spoluprací SMO 

s odborem (Agenturou) pro sociální začleňování při přípravě Plánu sociálního 

začleňování a Místního akčního plánu.   

• Vánoční trhy pořádá v roce 2021 Černá louka a.s. ve spolupráci se SMO                 

v termínu 26. 11. – 23. 12. 2021. Komunitní plánování Ostrava má k dispozici 

1 stánek k prezentaci soc. služeb a souvisejících aktivit NNO prostřednictvím 

prodeje výrobků klientů. Všechny dostupné termíny na tomto stánku jsou již 

organizacemi obsazeny.  

• Vánoční setkání členů pracovních skupin KP Ostrava, přátel a hostů se 

uskuteční dne 9. 12. 2021 ve Velkém sále Slezskoostravského hradu, pokud   

to dovolí aktuálně platná režimová opatření ve vazbě na  epidemiologickou 

situaci. 

• V Ostravě působí nová terénní odlehčovací služba pro seniory GLOBAL 

PARTNER PÉČE, z.ú. 

• 1. – 7. 11. 2021 proběhne Týden rané péče.  

• Došlo k nárůstu klientů v noclehárnách pro osoby bez přístřeší. 

•  20. 11. 2021 se bude konat Národní potravinová sbírka.  

• Proběhl 16. ročník Dnů proti chudobě (12.-19.10.2021).  

• Armáda spásy slaví 30 let svého působení v ČR.  

 

2. Volba manažera PS na další období (2022 – 2025)  
 
 
     Došlo k volbě manažera PS s jedním navrženým kandidátem – stávajícím 
manažerem PS Martinem Bittnerem. Nejdříve byla zvolena jednohlasně tříčlenná 
volební komise. Poté byl rovněž jednohlasně schválen způsob volby – veřejný.  
Následně byl zvolen manažerem PS DaR na další období veřejnou volbou aklamací 
většinou přítomných (9 členů Pro, 1 se zdržel) jediný navržený kandidát. Staronový 
manažer PS DaR poděkoval přítomným za důvěru, kterou se bude snažit nezklamat.   

 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
3. Diskuse k aktuálním tématům  
 

• Diskuse k aktuálnímu tématu:  

Majitelé ubytoven zhusta nevydávají nájemníkům vyúčtování služeb vůbec či 

s velkým i více měsíčním zpožděním, což má za následek,                             

že nájemníkům není vyplácen doplatek na bydlení, protože nejsou schopni 

doložit všechny potřebné doklady. I pro NNO je jednání s nimi na podporu 

klientů velmi obtížné a majitelé ubytoven zpravidla s nimi osobně vůbec 

nekomunikují, maximálně prostřednictvím právníků a další zkomplikování 

životní situace  rodin s více dětmi je jim zcela lhostejné.  

• Manažer PS Martin Bittner si opět dovolil připomenout tradiční  

celorepublikovou sbírku vánočních dárků pro děti i rodiny s dětmi v nouzi 

v České rep. - „Krabice od bot 2021“ (organizátor: Diakonie ČCE), 

https://www.krabiceodbot.cz/. Ostravské středisko Diakonie (Syllabova 

1278/19, Ostrava – Vítkovice) bude opět sběrným místem dárků. V říjnu 

manažer PS – koordinátor sběrného místa oslovil přijímající NNO, OSPOD                 

a další subjekty s prosbou o nahlášení poptávky dárků v obvyklém členění               

dle pohlaví dětí a jejich věku (příp. i rodiny s dětmi). Elektronická registrace 

dárců přes web Krabice bude otevřena od 15.11. 2021. Vlastní sběr dárků                   

od dárců na sběrném místě bude probíhat v období 22.11 – 5.12. Distribuce 

dárků k dětem bude realizována do 17.12. 2021.  

 
 

4. Představení aktivit SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.  
 

Paní Lenka Martišová sdělila aktuální informace o spolupráci se soukromým 

vlastníkem domu v Ostravě – Vítkovicích na Zengrově ulici (s 11 byty                            

po rekonstrukci). SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s. zde nájemníkům zabezpečuje 

podporu sociální prací. 

 

 

 

                               Martin Bittner       Záviš Pavlas   

             manažer PS                       kontaktní osoba 


