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Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni   

ze dne 25. 10. 2016 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS), Vikýřovická 1495, 787 01 

Šumperk 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení resp. doplnění programu 

Jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučení zahájil vedoucí PS a přivítal přítomné členy 

PS a hosty. 

Program jednání pracovní skupiny byl jednohlasně schválen. 

2. Představení organizace In JUSTITIA, o. p. s. 

 Od letošního roku zařazeno v rámci olomouckého kraje do komunitního plánování statutárního 

města Olomouc. 

 Organizace má v současnosti zázemí v Olomouci a vyjíždí za klienty v rámci terénního programu. 

 Poskytuje sociální a právní poradenství, doprovázení klientů k jednání soud, na úřady, pomoc při 

žádostech o peněžitou pomoc, zastupování obětí násilí před soudem, zprostředkování 

psychologické pomoci. 

 Financováno z prostředků MPSV a ministerstva spravedlnosti, popř. dalšími donátory. 

 Mají celorepublikovou působnost, ale nejsou zařazena do krajské minimální sítě soc. služeb. 

(V minulosti požádali o vstup resp. zařazení do krajské min. sítě poskytovatelů soc. služeb – žádosti 

nebylo vyhověno pravděpodobně z důvodu vysoké specifičnosti cílové skupiny, posuzující komise 

se ve zdůvodnění odkázala na skutečnost, že na území kraje již pracuje organizace „Bílý kruh 

bezpečí“, která řeší velmi podobnou oblast potřeb, že tedy tento druh potřeb má již pokrytý. 

 Mimo klientské práce se zabývají snahou o legislativní změny v zákoně o obětech trestných činů. 

 Monitoring násilí z nenávisti (souvisí s předsudkem pachatele a pachatel často oběť ani nezná). 

 Kromě města Šumperk oslovovali rovněž o zapojení do KPSS ve smyslu zpracování opatření 

v rámci komunitního plánu města Prostějov, Přerov, Jeseník. 

 

Vysvětlení rozdílů mezi „In Iustitia“ a „Bilým kruhem bezpečí“:  

In Iustitia – má specifické zaměření na násilí z nenávisti. (oproti tomu „Bílý kruh bezpečí“ pomáhá 

obětem násilí – obecná kriminalita. „Bílý kruh bezpečí“ zajištuje zejména poradenství na bázi 

dobrovolníků, proto mají méně času na klienta).  

In Justitia je schopna nabídnout resp. být s klientem v průběhu celého soudního procesu. 

3. Revize složení členů pracovní skupiny a kontrola kontaktů 

Složení pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni je aktuální, kontakty na jednotlivé členy jsou 

platné. 

4. Projednání žádosti In IUSTITIA, o.p.s. o zařazení nového opatření do Komunitního plánu  

Na jednání pracovní skupiny byla žádost In IUSTITIA, o.p.s. o zařazení nového opatření do Komunitního 

plánu diskutována a projednána. 

 

VÝSTUP – USNESENÍ 

„Jako pracovní skupina doporučuje místním poskytovatelům spolupráci v rámci potřeb uživatelů  

s In Justitia na bázi individuální spolupráce.  

Nedoporučujeme vytvořit nové opatření v rámci komunitního plánování pro tento segment.“ 

Hlasování 6 - 0 - 0 (pro - proti - zdržel se)  

Toto usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů pracovní skupiny. 
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5. Informace k působení Potravinové banky Olomouc – možnosti odběru 

 Koncem roku 2015 byl založen spolek – Potravinová banka Olomouc. 

Byla založena těmito zakládajícími subjekty: Armáda spásy, Člověk v tísni (pobočka Olomouc), 

Charita Olomouc, Arcidiecézní charita. 

První polovina roku 2016 byla využita na pořízení a přípravu vhodných skladovacích prostor 

v Olomouci (v současnosti jsou před dokončením a kolaudací). V polovině roku byly formálně 

převzaty závazky Potravinové banky Ostrava, která do té doby v olomouckém kraji působila. (Banka 

převzala původní odběratele a rovněž dodavatele). Současně se zapojila do projektu OP PMP, jehož 

nositelem, resp. realizátorem je MPSV. Kromě toho byla podniknuta další jednání s obchodními 

řetězci a několika vybranými lokálními producenty – prvovýrobci potravin. 

Kromě těchto dvou zdrojů se potravinová banka Olomouc zapojuje do realizace potravinových 

sbírek, a to včetně národní potravinové sbírky. 

 Z důvodu geografického rozložení olomouckého kraje a zvýšení dostupnosti této pomoci v regionu 

Armáda spásy zvažuje vznik „výdejního místa“ z důvodu snížení nákladů na logistiku zejména pro 

organizace působící ve zdejší spádové oblasti. 

 

Podmínky projektu OPPMP: 

 V rámci toho projektu lze získat přes nejen potraviny, ale i jiné věci – čisticí prostředky, vybavení 

kuchyně – vařečky, příbory, oblečení atd. 

 Projekt OPPMP musí být personálně zajištěn mimo sociální službu – musí být s takovým 

zaměstnancem uzavřena např. DPP. 

 Obecně lze říci, že tato pomoc není výhradně určena uživatelům konkrétních soc. služeb. Bližší 

informace jsou k dispozici v přiložené prezentaci. 

 Je nutná evidence vydaného materiálu – pomoci, jsou sledovány i další informace ve smyslu cílové 

skupina z důvodu statistického vyhodnocení. 

 Zájemci o spolupráci s potravinovou bankou se mohou obrátit na její kancelář  

a pracovníky: 

 

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s. 

Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc 

Bankovní spojení FIO BANKA Olomouc – 2000 931 226 / 2010 

E-mail: info@pbolomouc.cz  

Předseda: Petr Prinz 739 054 463 

Anna Calábková 734 763 680 

Alžběta Kučerová 731 626 087 

 

Více na: http://www.potravinovabanka.cz/pb-v-olomouckem-kraji-z-s/ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..……… 

vedoucí pracovní skupiny III. KPSS 

V Šumperku dne 2.11.2016 

 

http://www.potravinovabanka.cz/pb-v-olomouckem-kraji-z-s/

