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Zápis z jednání 2 PS Děti a rodina  

 

Datum jednání  10. února 2022, od 10,00 hod., ADRA 

 

Na příštím jednání PS budeme definovat aktivity, indikátory. Nedoplňujte prosím, budeme 

řešit částečně společně a primárně individuálně na základě zaslaných tabulek dle jednotlivých 

realizátorů. Uvádím jen proto, abychom již nad nimi přemýšleli.  

 
 

Cíl 1 
Zachovat stávajících síť sociálních služeb 

 
Opatření 1.1. Zajistit podporu stávajících sociálních služeb 
Aktivita 
Indikátory 
Realizátoři  
Opatření 1.2. Podpora zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc 
Aktivita 
Indikátory 
Realizátor Diakonie ČCE 
 

Cíl 2 
Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející se 

v krizové situaci 
šit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházejí 
Opatření 2.1 Podpora a rozvoj sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích  
(Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi) 
Realizátor: CSS Ostrava 
Rozvoj: Navýšení o 1 úvazek  
Aktivita 
Indikátory  
 

Opatření 2.2. Práce s rodinou v agendě OSPOD 
Realizátor: CPR, Chaloupka  
Aktivita 
Indikátory  
 
 
 
 
 
 
Níže uvedené je nezbytné vyhodnotit, bude řešeno na jednání zadavatele.  
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Individuální podpora vzdělávání dětí a její rozvoj 
/snížení financování pro organizace zajišťujících podporu dětí v oblasti doučování/ 
(realizátor: S.T.O.P. +…? v rámci dobrovolnické činnosti přímo u dětí v rodinách?, asi by bylo 
vhodné zmapovat  nabídku z oblasti školství? Bude nutná přesná konkrétní formulace rozsahu 
poptávky) 
Vyhodnotit, zda se jedná o dobrovolnickou činnost či placené lektory vzdělávání. Pokud 
dobrovolnická činnost, pak do průřezových aktivit, ale v rámci PS.  
Realizátor – S.T.O.P. + Chaloupka  
O 4-5 úvazků terénních lektorů doučování  

 
NZDM ? Připomínka pana Hořínka, zda bude v organizaci změna na terénní služby, nebo 
zařazeno do PS.  
 
 
 
 
Plán sociálního začleňování  
Realizovat preventivních opatření pro rodiny 
Realizátor: Poradna pro rodinu, CPR, Chaloupka  
Dobrovolnictví – v rámci preventivních opatření (ADRA, S.T.O.P.) + navýšení kapacit  
 
 
 
Průřezové aktivity 
 

• Dobrovolnictví  
– zajistit udržení regionálního dobrovolnického centra  
– rozvoj dobrovolnictví v rodinách (Čtyřlístek, navýšení kapacit) 

 

• Systematický přehled  nabídky nebytových prostor pro realizaci služeb v rámci celé 
Ostravy (vlastnictví SMO, MOb), garance SMO,KP? 

 

• Podpora získávání kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím nástrojů komunitního 
plánování (burza práce, nabídky zaměstnání, spolupráce s vysokými školami na 
oficiálním webu KP) 

 

• Bydlení (není možné zajistit bydlení pro rodiny, které mají dluhy na nájmu) 
(TOP průřezová priorita pro VI. KP) –  
Přechodná doba – návazné služby pro krizové bydlení – Magnolie – krizové bydlení – 

do průřezových?  

• Podpora a udržení multidisciplinárního týmu – zahrnout do spolupráce 
(budou-li členy PS DaR, tak budou přínosem, otázkou jsou opět finanční zdroje – dotační titul 
SMO umožňující splnění Cíle/Opatření?, realizátor: FNsP Ostrava?) 
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Zapsala Diváková Dana 
 
 
 


