
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM  
a SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 17.01.2023 

MÍSTO KONÁNÍ: Armáda spásy – AD pro ženy a matky s dětmi Adelante,  

Generála Píky 25, Moravská Ostrava 

PROGRAM 

1. Informace z Manažerského týmu KP 

2. Hlasování o přijetí organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. za člena PS 

3. Informace jednotlivých členů PS 

4. Různé 

 

Ad 1. Informace z Manažerského týmu KP 

Aktualizace kontaktních údajů 

- v seznamu členů PS KP 

- zaktualizovat si údaje v PORTEX 

- aktualizace kontaktů na webu KP 

Termíny jednání na rok 2023 

- členové PS se domluvili na termínech jednání PS v roce 2023 

- jednání bude probíhat vždy 3. úterý v měsíci 13:00-15:00 hod: 
o 21.03.2023 
o 16.05.2023 
o 19.09.2023 
o 21.11.2023 

 

V případě aktuální situace budou členové informováni e-mailem. 

 

Vyhodnocení roku 2022 – karty aktivit za rok 2022 

- vysvětlen postup vyplnění karet aktivit za rok 2022 (5. KP) 

- údaje se týkají výhradně rozvoje, rozvojových aktivit, nikoli celého provozu dané služby 

- jednoduše, stručně, žádné rozsáhlé komentáře 

- kartu aktivit budou vyplňovat podrobně jen realizátoři, kteří rozvojovou aktivitu 

zrealizovali v roce 2022 

- pokud byl rozvoj uskutečněn již v letech předchozích, vyplní jen hlavičku a ve výstupech 

„Naplnění KA za celou dobu platnosti 5. KP“ se zaškrtnou ANO 

- T: 28.02.2023 (Lena pošle začátkem února) – předvyplněné karty aktivit těm, koho se to 

týká 



 

 

 

 Informace k dotačním řízením na rok 2023 

- bezdlužnost – potvrzení musí být k 01.01.2023, neposílat bezdlužnosti k datu 31.12.2022, 

poslat všechny bezdlužnosti najednou (soc., zdrav., fin…,), posílat elektronicky datovkou,  

e-mailem nebo osobně na podatelnu MMO, T: 15.02.2023 

- vyúčtování – do 31.01.2023, rozhodující je podací razítko  

- dotace – sociální péči a protidrogovou prevenci projedná zastupitelstvo 25.01.2023, 

handicapovaní a zdravotně postižení a prevenci kriminality 22.03.2023 

o smlouvy se budou podepisovat elektronicky, pokud má poskytovatel el. podpis 

o dotazy k dotacím – ekonomické dotazy směřovat na ekonomky, ostatní dotazy 

směřovat na dotační specialisty (kontakt na webu dotace zde) 

o na webu města jsou informace k vyúčtování  

- transfery z výnosů z loterií – žádosti se budou podávat v dubnu, schválení proběhne 

v červnu  

o cílové skupiny: senioři, OZP, osoby bez přístřeší = zlepšování podmínek, 

protidrogová prevence = mat. a tech. vybavení 

Rozvoz polévek 

- Armáda spásy – s dobrovolníky rozváží polévky osobám bez přístřeší 

- mají 3 stanoviště – Poruba (ul. Francouzská u Alberta), Výstaviště, Zábřeh (u Shopping parku 

Avion) 

- dobrovolníci pomáhají s rozdáváním polévky a chleba 

- rozvoz polévek probíhá v období 29.12.2022 do 30.03.2023, vždy každý čtvrtek za každého 

počasí 15:00-17:30 hod.  

- dobrovolníci se mohou hlásit Bc. Lucii Návratové na e-mail 

lucie.navratova@armadaspasy.cz, tel. 773 770 311 

- bližší informace na letáku v příloze zápisu 

S.T.O.P – školka pro ukrajinské děti 

- organizace otevírá školku pro ukrajinské děti v Porubě 

- bližší informace https://sdruzeni-stop.cz/aktuality/otevirame-zluto-modrou-skolku 

 

 

Ad. 2. Hlasování o přijetí člena PS – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

- na jednání přítomno 14 členů s hlasovacím právem 

- hlasování – 14 členů hlasovalo PRO  

- organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.. přijata za člena 

 

 

 

  

https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/socialni-pece/vyzva-na-ucelove-dotace-v-oblasti-socialni-pece/Pokyny_k_vyuctovani_SP_2022revizek1.11.2022.pdf
mailto:lucie.navratova@armadaspasy.cz
https://sdruzeni-stop.cz/aktuality/otevirame-zluto-modrou-skolku


 

 

 

Ad 3. Informace jednotlivých členů PS 

AS Adelante AD pro ženy a matky s dětmi – vše v pořádku, beze změny, kapacita není naplněna, mají 

volnou kapacitu u žen – 5 míst.  

AS NDC, noclehárna U nových válcoven  
- plná kapacita, probíhá zimní program, naplněna i kapacita noclehárny žen (pouze 14 míst) 

– ženy nesoběstačné, s duševním onemocněním, nebo nemají zájem o služby AS (nebo 

nejsou cílovou skupinou azylového domu) 

- Noci milosti – hlavně v případě zhoršení počasí, bezplatná možnost přenocování 

- noční centrum od 21 hod. – lidé zůstávají na židli v jídelně, podle možností polévka, nebo 

chleba se sádlem apod. 

- služby lze podpořit prostřednictvím Projekt Nocleženky a Ošetřenky  

- v terénu evidují cca 105 žen bez přístřeší (nad 50 let), od covidu se navyšují počty 

- v roce 2022 službě zemřelo 22 klientů (v důsledku zdravotního stavu) 

- Ordinace pro chudé nepřijímá další pacienty k registraci  

- 15.12.2022 proběhla vánoční večeře v Trojhalí – zúčastnilo se 197 lidí, plná kapacita, akce 

výborná, nedošlo k žádným konfliktům;  

- jsou personálně posíleni – došlo k rozdělení kompetencí mezi 2 vedoucí, hledají soc. 

pracovníka i pečovatele. 

 

AS Adelante AD pro muže – přijali soc. pracovníka od 01.01.2023, naplněná kapacita, v pořadníku cca 

40 klientů. 

AS Prevence bezdomovectví – od února dochází k navyšování nájmů (Heimstaden), což klienty hodně 

stresuje. ÚMOby – zvedají se i zálohy na služby v obecních bytech 

Charita Ostrava, sv. Benedikta Labre – TP 
- ženy bez přístřeší (několik mladých závislých na návykových látkách, více starších žen) – 

také evidují navýšení počtu 

- vánoční večeři měli o týden později než AS, přišlo 120 osob 

- navýšení počtu klientů v TP o 40 % (meziročně), navýšení počtu i cizinců (Poláci, Slováci), 

evidují i hodně úmrtí (celkem v prosinci 9 klientů). 

- Zimní program – otevřeno dle aktuálního počasí – více info zde 

 
Charita Ostrava, sv. Františka – AD + noclehárna 

- kapacita noclehárny naplněna nejvíce za poslední dobu (90 %, dříve 75 %) 

- AD kapacita naplněna 

- Vánoce proběhly v klidu, přímo na noclehárně však přes vánoční svátky zemřel klient 

- možnost podpořit služby sv. Františka prostřednictvím daru Noc pod střechou (jako 

Nocleženka u Armády spásy) 

Charita Ostrava, sv. Lucie, sociální rehalibitace – kauce navýšena na 7000 Kč od ledna 2023 (předtím 

5000 Kč), nyní 50 bytů – obecní, Heimstaden i soukromé (nejvíce obecní). 

Charita Ostrava, sv. Zdislavy AD pro matky s dětmi – plná kapacita, zlepšení sousedských vztahů 

DCHOO Šance domova – v listopadu převzali bytový dům na ul. Rovné – snaží se zlepšit bytové 

i životní podmínky, nyní 1 byt volný, zájemci ochotní zde bydlet nemusí platit kauci, pokud si byt 

zrekonstruují, opraví; od listopadu 3 noví nájemníci – dávají dobrý příklad původním obyvatelům.  

https://noclezenka.cz/
https://osetrenka.cz/
https://ostrava.caritas.cz/aktualne/aktualne/otvirame-krizovou-nocleharnu-ve-vitkovicich/
https://www.darujme.cz/projekt/1205658


 

 

Centrum na integraci cizinců – v průběhu jara KACPU přejde pod správu Ministerstva vnitra, 

od konce ledna bude zahájeno vyřizování prodlužování dočasných ochran.  

Renarkon – KC 

- loni průměrně 49 klientů denně 

- vyměněných jehel přes 80 tis., v terénu téměř nulové nálezy injekčních stříkaček.  

- od ledna zavádí poplatek za pračku 30 Kč (1. pračka v měsíci zdarma, další za poplatek). 

CSS Poruba – Domov pro matky a otce s dětmi 

- mají volnou kapacitu, při sjednané schůzce s klientkou se zájemkyně většinou nedostaví – 

hlavně u schůzek domluvených třetí stranou (soc. pracovnicí …), pokud se zájemkyně sama 

zajímá, tak se dostaví 

- mají zavedenou kauci /zálohu 1000 Kč (uvažují o navýšení) – snížily se dluhy, dochází 

méně k ničení majetku 

CSS Poruba, Azylové zařízení – budou mít volnou kapacitu v únoru, ubytování je vhodné i pro páry, 

celková kapacita je 29 klientů. 

ÚMOb Ostrava-Jih 

- pravidelně pořádají sbírku ošacení mezi zaměstnanci úřadu – pro klienty 

- s klienty nyní řeší, zdali je výhodnější pobírat po zletilosti dávky pěstounské péče nebo 

zaopatřovací příspěvek – jsou výhodnější dávky pěstounské péče (pěstounskou péči nemusí 

opustit – může si vybrat, jestli zůstane s dávkami pěstounskými včetně odměny pěstouna 

nebo si vybere zaopatřovací příspěvek – podmínkou je soustavná příprava na budoucí 

povolání 

ÚMOb Poruba – zvýšený zájem o potravinovou pomoc 

Služby Dobrého pastýře – AD pro matky a dětmi – zvyšovali nájem (110 Kč žena, 60 Kč dítě), situace 

beze změn. 

RUBIKON Centrum, soc. rehabilitace – nová kolegyně na pozici klíčového pracovníka – navýšena 

kapacita na 25 klientů, klienti jsou, byty nejsou 

Sociální služby Slezská Ostrava 

- vstupní byty kapacita plná 

- od ledna zvyšovali nájem, mají zavedenou kauci 5000 Kč 

- AD – horší je situace na azylovém domě – klienti moc nechtějí řešit svou situaci, nejsou 

ochotni spolupracovat – pracovníci proto dělají častější kontroly bytových jednotek, zřídili 

prádelnu jako fakultativní službu (zrušili pračky na jednotlivých bytech), začali vybírat 

i kauci 1000 Kč (chtějí zvýšit na 3000 Kč – možnost splátek), nová paní ředitelka Ing. Jiřina 

Halamčáková 

 

Ad 4. Různé 

Diskuze členů: 

-  zkušenosti s fungováním ÚP ČR (dávky HN, SSP) 

-  azylové domy – ničení majetku, nehospodárnost klientů, zadlužení 

 

Další setkání: 21.03.2023, 13:00–15:00 – místo konání bude upřesněno.  

 

Zpracovala: Jana Abrlová 

Zrevidovala: Lena Michálková 


