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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 23.02.2023 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 

Výstavní síň od 13:00 do 14:30 hod.   

 

PROGRAM 

 
  

1. Organizační záležitostí změny v zastoupení organizací, přijetí 
nových členů  

2. Informace od koordinátora KP Ostrava Mgr. Štěpána Vozárika  

3. Aktuální informace od realizátorů k aktivitám Opatření 6. KP v PS 
Děti a rodina  

4. Diskuse k aktuálním tématům  
 

 

1. Organizační záležitostí – seznámení se zájemci o členství v PS, 
změny v zastoupení organizací, přijetí nových členů  

 

Manažer PS přivítal členy a hosty, seznámil přítomné s programem a zahájil 

jednání. Z časových důvodů (další navazující jednání koordinátora KP od 14:00 hod.) 

byl předřazen jako první bod č. 2 programu.  

PS Děti a rodina projednala přijetí nových zájemců o členství a změny 

v zástupcích za členské organizace: 

• INTERVENČNÍ CENTRUM Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s., vedoucí pobočky 

organizace paní PhDr. Lucie Paprsteinová představila činnost v Ostravě                        

a  požádala o členství v PS Děti a rodina. Všichni přítomní členové vyjádřili  

hlasováním jednoznačný souhlas s přijetím.  
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Řádní členové PS DaR informovali o změnách v jejich zastoupení na pozicích 

členů a jejich zástupců:  

• Raná péče – Kolpingova rodina Smečno: novou členkou PS místo paní 

Fejkusové paní Monika Červenková. Ještě si promyslí další pokračování 

v členství. Soc. služby poskytují velmi specifické skupině dětí 

s celorepublikovou působností.   

• Centrum soc. služeb Ostrava, o.p.s.: změna v členství -  místo paní Mgr. 

Veroniky Gawlíkové je členkou PS DaR paní Mgr. Jitka Podešvová. Změnu 

odsouhlasila pracovní skupina hlasováním, všichni přítomní členové vyjádřili 

svůj souhlas.  

• Home-Start Česká republika, z.ú., pobočka Ostrava – novou členkou PS DaR 

paní Bc. Veronika Telčerová, terénní soc. pracovnice v SPOD – koordinátorka 

dobrovolníků. Schváleno přítomnými s hlasovacím právem jednohlasně.  

 

2. Informace od koordinátora KP Ostrava Mgr. Štěpána Vozárika 

 

Pracovní skupina Děti a rodina byla v souladu s náměty členů ze setkání dne 

10.11. 2022 seznámena osobně panem koordinátorem KP Ostrava Mgr. Štěpánem 

Vozárikem s novým způsobem vyhodnocování úspěšnosti realizace Opatření – aktivit 

6. KP v období 2023 – 2026 splněním nových schválených ukazatelů plnění aktivit.  

Na základě níže uvedených ukazatelů za období roku 2023 bude v lednu 2024 

vyhodnoceno plnění jednotlivých rozvojových aktivit 6.KP za kalendářní rok i rozsah 

tohoto plnění.  
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Finální verze 6.KP vhodná k tisku je již dispozici na: 

https://kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/.                           

6. KP již nebude distribuován v tištěné podobě k poskytovatelům sociálních služeb                  

a souvisejících aktivit do PS.  

 

3. Aktuální informace od realizátorů k aktivitám Opatření 6. KP v PS Děti 
a rodina, zhodnocení plnění aktivit 5. KP v roce 2023  

 

Manažer informoval, že v loňském roce byly aktivity, až na 1 výjimku - 1.1.1 
Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti sociální 
práce s dětmi a jejich rodinami, řádně realizovány i přes jejich přesah do dalších oblastí 
podpory a poděkoval za to všem realizátorům aktivit.  

Kladně hodnotil také aktivní práci členů PS DaR v oblasti rodinné politiky, která 
se odráží i v jejich úspěšnosti v dotačních řízeních SMO v oblasti RP.  

Zástupce Institutu prevence, z.s. pan Mgr. Lukáš Grochal se z jednání omluvil. 
Institut je realizátorem Aktivity 1.1.3 Navýšit kapacitu aktivit pro terapeutickou práci 
s ohroženými rodinami (2023–2026, navýšit kapacitu aktivit pro práci s ohroženými 
rodinami o 3 úvazky sociálních pracovníků, terapeutů či psychologů). Manažer pana 
Grochala pozve na další jednání PS s prosbou o stručnou prezentaci této aktivity. 

 

 

 

https://kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/
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4. Diskuse k aktuálním tématům  

 

• S.T.O.P., z. s. získal pro rok 2023 dotační podporu a rozvíjí doučování 
ukrajinských dětí. Rozšířili své služby o novou pobočku v Ostravě - Porubě. 
Přítomní si mohli vzít informační letáky k novým aktivitám spolku.                                 
Více informací: https://sdruzeni-stop.cz/aktuality/otevirame-zluto-modrou-
skolku, https://sdruzeni-stop.cz/ukrajina-1 

 

• Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.: na 20. 4. 2023 naplánovali akci ve spolupráci 
se Zdravotními klauny zaměřenou na navázání kontaktu s dětskými 
pozůstalými a jejich rodinami. 

 

• SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.: stále funguje výdejna Potravinové banky 
Ostrava, z.s. v Ostravě – Vítkovicích na Mírové ulici ve stejném režimu                      
jako v roce 2022 (hmotná pomoc). PB distribuuje informační letáčky 
s informacemi.  

 

• Diecézní charita ostravsko – opavská, Vesnička soužití má aktuálně k dispozici 
volnou kapacitu: bytovou jednotku v domku se zahrádkou 3+1 pro rodinu                        
z majority. Dále nabízejí k dispozici byty malých rozměrů. Rovněž jsou 
k dispozici byty v Přívoze 1+1. Nabídka bydlení je limitována počtem dětí                       
v rodině, byty je nutné si individuálně opravit, ale jsou obyvatelné a připojeny 
k infrastruktuře, jsou však horší úrovně a ve velmi specifické a méně atraktivní 
lokalitě v Přívoze. Kontakt: helena.peskarova@dchoo.cz – „Šance k bydlení“. 

 

• Členové PS požádali manažera PS o zajištění účasti koordinátora programu 
sociálního bydlení v Ostravě pana Mgr. Marka Mikulce, Ph.D., který by je 
informoval o aktuálním vývoji v oblasti sociálního bydlení.  

   

• Manažer PS DaR informoval přítomné, že je reálná možnost okolnostmi 
vynuceného ukončení jeho práce na dohodu pro SMO od dubna 2023 z důvodu 
ukončení hlavního pracovního poměru v ostravském středisku Diakonie ČCE 
k 31. 3. 2023 (nutný souhlas příp. nového zaměstnavatele pro pokračování                  
na pozici manažera PS DaR na další období).  Požádal tedy přítomné i další 
členy PS DaR o zvážení, zda by jej někdo z členů PS DaR neměl zájem 
vystřídat na pozici manažera PS. Rád by sdělil identitu zájemce koordinátorovi 
KP do konce března 2023. Z téhož důvodu manažer nestanovil termín dalšího 
setkání PS Děti a rodina v měsíci březnu 2023.  

  
 
 

                               Martin Bittner       Radka Miturová  

             manažer PS                       kontaktní osoba 

https://sdruzeni-stop.cz/aktuality/otevirame-zluto-modrou-skolku
https://sdruzeni-stop.cz/aktuality/otevirame-zluto-modrou-skolku
https://sdruzeni-stop.cz/ukrajina-1

