Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Rodina a zdraví
18. 10. 2017
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 189
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Představení zástupců NNO a prezentace aktuálního dění v jednotlivých projektech realizovaných
v rámci KPSVL
2. Aktuální dění v projektu statutárního města Ostravy – Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
3. Projekt realizovaný v rámci KPSVL – Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně
vyloučenými a vyloučením ohroženými, Centrum sociálních služeb, o. p. s.
4. Projekt realizovaný v rámci KPSVL – Ohrožené rodiny z agendy OSPOD a ubytoven, CENTROM,
z.s.
5. Projekt realizovaný v rámci KPSVL – Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD,
Vzájemné soužití, o. p. s.
6. Projekt realizovaný v rámci KPSVL - Rozvoj a optimalizace služby sociální rehabilitace, Charita
Ostrava
7. Různé
8. Diskuze

Ad 1.
Paní Héglová (MMO) představila členům pracovní skupiny program jednání a přivítala hosty –
Mgr. Kamilu Návratovou (vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MMO) a MUDr. Janovskou
(expertku na problematiku zdraví z Agentury pro sociální začleňování). Na základě personálních změn
v Agentuře pro sociální začleňování nastoupila na pozici lokálního konzultanta oblasti Rodina a zdraví
Bc. Hana Nohavicová. Paní Héglová předala slovo paní Nohavicové, která se představila. Následně se
představili i ostatní účastníci.

Ad 2.
Poté paní Héglová informovala o aktuálním dění v projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.
Z důvodu personálních změn nastoupil na pozici metodika projektu Mgr. Fabián. V rámci projektu je
realizováno 5 klíčových aktivit.
KA 1 – Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky SMO – v rámci aktivity jsou pravidelně realizovány
fokusní skupiny, již proběhlo 8 setkání.
KA 2 – Propojování podpory v oblasti péče o rodinu – aktivita je naplňována realizací workshopů a
individuálního poradenství. Obtíže jsou s realizací mediací.
KA 3 – Ženy na trhu práce – i přes počáteční obtíže s veřejnou zakázkou, se nyní aktivitu daří naplňovat.
V současné době probíhá 3. běh motivačního kurzu. Ze strany účastnic je velký zájem i o nabízené
neplacené stáže a tréninková místa. Ty jsou domluveny v MŠ Zámostní, Městské nemocnici Ostrava a
Domově pro seniory Kamenec.
KA 4 – Sociálně- vzdělávací akce – na realizaci byla vyhlášeno již 2. kolo veřejné zakázky. Předkládaný
termín zahájení aktivity je leden 2018.
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Ad 3.
Paní Poláková (CENTROM, z.s.) předala informace o průběhu projektu Zdravá rodina. V rámci projektu se
pracuje s jednotlivci, i celými rodinami. V rámci projektu jsou zaměstnány 4 ženy (2 na plný úvazek, 2 na
poloviční úvazek). Úvazky museli být navýšeny, protože v rámci realizace projektu se projevila časová
náročnost práce a zvýšení počtu doprovodů klientů. Následně informovala o projektu Ohrožené rodiny
z agendy OSPOD a ubytoven. Nově se realizují aktivity na ubytovně Hlubina. Ve spolupráci s projektem
Zdravá rodina budou pracovnici pořádat dne 3. 11. 2017 na ubytovně přednášku o drogové závislosti.
Aktuálně mají pracovníci velké obtíže s registrací klientů u zubních lékařů a praktických lékařů pro děti a
dorost. Lékaři nové pacienty odmítají registrovat z důvodu naplněné kapacity.
Proběhla diskuze na téma nedostatku zubních lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Paní Kasková
(Vzájemné soužití, o.p.s.) informovala o volné kapacitě MUDr. Klose (praktický lékař pro děti a dorost).
Paní Héglová ověří kapacitu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Dětském centru Domeček.

Ad 4.
Paní Biková (Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.) představila v rámci své prezentace projekt
Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými (příloha
č. 1).

Ad 5.
Paní Kasková (Vzájemné soužití, o.p.s.) informovala o průběhu realizace projektu Adresná podpora
rodinám ve spolupráci s OSPOD. V rámci projektu je realizováno 6 klíčových aktivit.
KA 1 – depistáže rodin v sociálně vyloučených lokalitách
KA 2 – spolupráce s OSPOD – doprovod klientů na OSPOD, návštěvy v rodinách, řešení výchovných
problémů
KA 3 – „případové konference“ – zaměřeno na komplexní poradenství
KA 4 – besedy pro rodiče za účasti psychologa – zapojena je PhDr. Hurníková, je na ni velmi pozitivní
odezva klientů, již proběhly 3 besedy.
KA 5 – příprava na vyučování – u 20 dětí probíhá aktivní doučování, 2 formy doučování – v domácnosti
nebo v rámci studijních skupin. Přibývá dětí, které propadnou v 1. třídě. V těchto případech se snaží aktivně
spolupracovat s rodinou a motivovat rodinu a školu k psychologickému vyšetření.
KA 6 – asistované kontakty – asistence je realizována 364 dní v roce (kromě Štědrého dne).
Proběhla diskuze ke způsobu realizace asistovaných kontaktů a na možnost terapie rodičů, zaměřené na
zlepšení situace. V rámci této aktivity se s rodiči nepracuje, je zajištěna pouze asistence u kontaktu. Paní
Matuchová (ASZ) informovala o možnosti zajištění terapie pro rodiče v rámci projektu Obnovení
rodičovských kompetencí (s PhDr. Hurníkovou), který realizuje Sdružení sociálních asistentů, z.s. Dále
účastníci diskutovali nad roztříštěností aktivit, které jsou zaměřeny na doučování dětí, kdy část aktivit je
realizována v rámci projektu, část v rámci sociálně aktivizační služby. Paní Návratová se v závěru
dotazovala, s kterými OSPODy v rámci projektu organizace spolupracuje. Paní Kasková uvedla městské
obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky.
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Ad 6.
Následně paní Horňáková (Charita Ostrava) informovala o projektu Rozvoj a optimalizace služby sociální
rehabilitace. Projekt se realizuje od 1. 6. 2017. Cílem projektu je navýšení kapacity tréninkových míst na
25, a navýšení počtu bytů na celkových 50.

Různé
MVDr. Janovská (ASZ) ocenila práci všech zúčastněných a velký přínos projektů ke zlepšení sociální
situace klientů. Přítomné informovala:
- O výstupech z jednání Kulatého stolu k problematice zdravotní péče a péče o zdraví sociálně
vyloučených osob, který proběhl dne 28. 6. 2017. Již byl sestaven dopis pro zdravotní pojišťovny
s informací o nekalých praktikách při přeregistrování pacientů.
- Na podzim je naplánován seminář s MUDr. Pekárkovou. Předběžný termín je domluven na
3. 11. 2017. Přítomným bude zaslána v předstihu pozvánka. Seminář organizuje Agentura pro sociální
začleňování.
- Agentura pro sociální začleňování vysoutěžila výzkum zdravotní gramotnosti romské populace.
Zakázku získala společnost Sociofaktor, s.r.o. Výzkum bude probíhat po celý rok 2018.
- Projekt Ombudsman pro zdraví - poskytuje bezplatné poradenství a informace pacientům
i zdravotnickým pracovníkům. Specializuje se na oblast zdravotnického práva a navazující oblasti
sociálního zabezpečení.
Na konci listopadu 2017 bude MZČR vyhlašovat dotační titul na zdravotní sanitku. Města tak mohou
získat přes nestátní neziskové organizace sanitku např. pro bezdomovce. Nestátní neziskové
organizace, které budou mít o dotační titul zájem, nemusí mít statut zdravotní organizace.
- Státní zdravotní ústav připravuje celostátní projekt na Centra podpory zdraví. K dispozici bude baterie
až 60 programů pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Projekt je nyní ve fázi
příprav.
- MVDr. Janovská telefonicky kontaktovala odborné zubní lékaře dle seznamu od zdravotních
pojišťoven a zjišťovala, zda jsou ochotni ošetřit pacienta i bez hrazeného prvního ošetření.
Z oslovených lékařů pouze 2 reagovali kladně.

Diskuze:
V rámci závěrečné diskuze se paní Bradová (ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz) dotazovala na nového
metodika Mgr. Fabiána, jaká je jeho dosavadní praxe a zda bude dodržen termín předložení návrhu
Koncepce rodinné politiky SMO do konce roku 2017. Paní Návratová informovala, že Mgr. Fabián byl
ředitelem Dětského centra v Opavě. Termín předložení návrhu Koncepce rodinné politiky SMO je květen
2018, očekává se, že bude schválen v tomto volebním období.
Následně pokračovala diskuze na téma zapojení městských obvodů do tvorby koncepce a zaměření
koncepce na podporu rodin v rámci širšího pojetí, včetně prarodičů.
Termín dalšího setkání pracovní skupiny Rodina a zdraví zatím nebyl stanoven.

Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 18.10.2017
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Zrevidovala: Mgr. Markéta Héglová
Dne:
Zrevidovala: Bc. Hana Nohavicová
Dne:
Příloha č. 1 – Projekt Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením

ohroženými
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