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Přehled spolupracujících organizací 

a seznam členů pracovních skupin 

a řídicího výboru



Tento soubor obsahuje seznam partnerů v rámci lokálního partnerství Ostrava, dále 
seznam členů řídícího výboru, seznam členů pracovní skupiny Vzdělávání a 
zaměstnanost a členů pracovní skupiny Bydlení, prevence kriminality a sociální 
služby.  
 
 
Seznam partnerů 
 
 
Statutární město Ostrava 

Statutární město Ostrava je veřejnoprávní korporací, jejíž postavení a působnost vymezuje zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ostrava se člení na 23 
městských obvodů a má postavení obce s rozšířenou působností, kterou vykonává pro města 
Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice a Velká Polom. Řízení města je dvoustupňové. Na 
prvním stupni řízení působí zastupitelstvo města, rada města, primátor, Magistrát města Ostravy a 
Městská policie Ostrava. Na druhém stupni, tedy na úrovni městských obvodů, působí 
zastupitelstva městských obvodů, rady městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů. 
Dělbu kompetencí mezi orgány města a orgány městských obvodů vymezuje obecně závazná 
vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen ke dni 1. ledna 2000 ústavním 
zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Ke dni 31. května 2001 byl 
změněn název kraje na "Moravskoslezský kraj". Postavení a působnost kraje upravuje zákon 
 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona 
kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou 
orgány kraje: a) zastupitelstvo kraje, b) rada kraje, c) hejtman kraje, d) krajský úřad, e) zvláštní 
orgán zřízený podle zákona. Krajský úřad Moravskoslezského kraje plní úkoly v samostatné 
působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. 
Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou 
věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu. Krajský 
úřad se člení na odbory a oddělení, v čele úřadu stojí ředitel. 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice zajišťuje výkon státní správy a státního zdravotního dozoru v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, v oblasti životních a pracovních podmínek, v předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění. Další úkoly KHS jsou v oblasti hodnocení a řízení zdravotních rizik z 
hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva, v podílení se na 
monitorování vztahů životního prostředí a životních a pracovních podmínek. Další oblastí je 
spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky, podílení se na 
úkolech integrovaného záchranného systému. Orgán ochrany veřejného zdraví kontroluje a řídí 
místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví. 

 

 

 



Policie České republiky - Městské ředitelství policie Ostrava 

Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s působností na celém 
území státu. Policie ČR je orgánem veřejné správy působícím především na úseku vnitřního 
pořádku a bezpečnosti. Městské ředitelství policie Ostrava je vnitřní organizační jednotkou 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Městské ředitelství plní úkoly policie ve 
věcech ochrany bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plní 
úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 
zákony, předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu, a zabezpečuje jednotný výkon služby a činností policie v územním obvodu. 

 

Diecézní charita ostravsko-opavská  

Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. 
Diecézní charita ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika. Územím 
jejího působení je ostravsko-opavská diecéze (oblast Moravskoslezského kraje a Jesenicka). 
Diecézní charita ostravsko-opavská provádí metodické řízení, kontrolu a koordinaci činností 
oblastních charit a jejich zastupování vůči ostatním charitám a poskytuje servis pro oblastní charity. 
Dále realizuje vlastní činnost - vlastními středisky Diecézní charity ostravsko-opavské 
jsou Vesnička soužití, Středisko humanitární pomoci a Poradenské a informační centrum.  

 

Charita Ostrava 

Charita Ostrava je složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou.  
Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, 
postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a 
sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. Cílovými skupinami činnosti Charity 
Ostrava jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, 
ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním 
stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.  

 

Vzájemné soužití o.p.s.  

Vzájemné soužití o.p.s. je registrovanou nevládní neziskovou organizací, která působí v Ostravě od 
r. 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou 
komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. 
Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování 
sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a 
vyjednávání.  

 
Armáda spásy Ostrava 

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v 
nepříznivé sociální situaci. V Ostravě organizace poskytuje sociální služby, prevenci 
bezdomovectví, provozuje domovy se zvláštním režimem, komunitní centra, azylové domy, 
noclehárny a nízkoprahová denní centra.  

 

 

 



Nová šance, z.s.  

Posláním azylového domu Nová šance v Ostravě - Koblově je vytvoření zázemí prostřednictvím 
poskytování materiální pomoci a sociálním poradenstvím  k řešení nepříznivé životní situace, která 
vznikla u mužů po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V případě volné kapacity je snahou 
podporovat v řešení obtíží i muže bez přístřeší.  

 

ARKA CZ, o.s. 

Občanské sdružení pod názvem Klub střízlivosti ARKA, vzniklo v roce 2004. ARKA je nestátní 
neziskovou organizací, zabývající se pomocí osobám závislým na alkoholu a jiných návykových 
látkách, také patologickým hráčům a jejich blízkým.  

 

Renarkon, o.p.s.  

Obecně prospěšná společnost Renarkon byla založena Statutárním městem Ostrava v roce 1997. 
Poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených 
lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo 
jsou touto situací ohroženi. 

 

Rozkoš bez rizika, o.s. 

Cílem čínnosti Rozkoše bez rizika je stabilizace a snížení výskytu HIV a pohlavně přenosných 
infekcí a zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve společnosti, na jejich pracovištích a v jejich 
osobních vztazích. Cílovou skupinou jsou především ženy pracující v sexbyznysu, dále ostatní 
osoby působící v prostituční scéně a ohrožené rizikovým způsobem života, nejen rizikovým 
sexuálním chováním.  

 

Salesiáni Dona Boska 

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní 
kongregace v katolické církvi. Kongregace se věnuje především výchově mládeže. V Ostravě 
působí Místní komunita Salesiánů Dona Boska. 

 

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s. 

Organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. byla založena v roce 1998 skupinou romských a 
neromských lidí žijících v Ostravě. Prosazuje rovné šance pro romskou menšinu v majoritní 
společnosti prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit na území 
Statutárního města Ostravy (Moravskoslezský kraj) a od roku 2008 také v Šumperku (Olomoucký 
kraj). Během existence organizace vybudovala na území Statutárního města Ostravy a v Šumperku 
několik komunitních center jako zázemí pro poskytování sociálních služeb obyvatelům.  

 

CENTROM, o.s.  

CENTROM, o.s.  je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby na území statutárního 
města Ostrava v sociální oblasti. Cílovou skupinou organizace jsou jednotlivci a rodiny s dětmi 
žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách. Posláním organizace je poskytování 
podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci při 
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  



Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Centrum sociálních služeb Ostrava vzniklo transformací příspěvkové organizace, která byla zřízená 
statutárním městem Ostrava. Jeho hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a 
pomoci lidem při zvládání obtížné životní situace a hledání navazujících systémů podpory těmto 
lidem. Centrum sociálních služeb Ostrava poskytuje sociální a psychologické poradenství, 
přechodné ubytování, základní informační servis a další sociální služby.  

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s. 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou 
právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Dlohodobě se zabývá otázkami státního občanství 
a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně 
vyloučených lokalitách a také a pomocí ohroženým rodinám.  

 

RPIC-ViP s.r.o.  

Je poradenská a vzdělávací společnost, která od roku 1998 poskytuje podnikatelské poradenství a 
kurzy pro podnikatele. Zpracovává projekty pro evropské strukturální fondy jako žádosti, studie 
proveditelnosti nebo analýzy. Připravuje projekty pro rozvoj lidských zdrojů, zabývá se také 
vyhledáváním a výběrem zaměstnanců.  

 

RPG Byty, s.r.o.   

RPG Byty je poskytovatel nájemního bydlení, který vlastní a spravuje cca 44 tisíc bytů na 
Ostravsku a další nemovitosti; obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty i rozsáhlé 
pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje. V rámci společenské odpovědnosti firem 
společnost inicializovala několik projektů a na dalších projektech spolupracuje s příslušnými 
municipalitami, s vládními i nevládními organizacemi nebo neziskovým sektorem. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 

Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě-Zábřehu poskytuje odbornou psychologickou a 
pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i 
středních škol. Poskytované služby jsou bezplatné.  

 

Beleza Ostrava, o.s. 

Beleza Ostrava, o. s. zajišťuje služby pro romské děti, které žijí v okrajových komunitách a další 
děti, ohrožené sociálním vyloučením. V rámci svých aktivit zajišťuje vzdělávací a sportovní aktivity 
pro romskou mládež všeho věku, od mateřské až po vysokou školu.  

 

DROM, romské středisko 

DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brno - 
městskou částí Brno-sever. Hlavním posláním je poskytovat sociální služby v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení 
životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím nabídky sociálních služeb 
a dalších aktivit. V Ostravě DROM poskytuje zdravotně-sociální pomoc od května 2013.  



 

Bílý nosorožec, o.p.s.  

Bílý nosorožec, o.p.s. je od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociální služby s 
názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a od roku 2008 je pověřena k výkonu 
sociálně právní ochrany dětí a mládeže v rozsahu daném pověřením.  Dále organizace poskytuje 
sociální služby v domě na půli cesty, provozuje komunitní centrum, realizuje resocializační 
programy pro děti a mládež, předškolní výchovu dětí a projekty, zaměřené na uplatnění na trhu 
práce.  

 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava, z.s. 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení 
rodičů pečujících o děti předškolního věku, prevenci špatného vzorce chování u dětí, přípravu dětí 
pro vstup do mateřské školy a integraci zahraničních rodin a rodin z národnostních menšin do 
komunity mateřského centra.  

 

Aslido - Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.  

Účelem organizace Aslido je zlepšovat životní podmínky osob ohrožených bezdomovectvím a osob 
bez domova prostřednictvím aktivizace a zmocňování osob ohrožených bezdomovectvím a osob 
bez domova ke svobodnému a zodpovědnému rozhodování o svém životě a hájení svých práv. 
Aslido prosazuje tvorbu a rozvoj sociálních služeb, které vedou ke zlepšení sociálních, 
ekonomických a kulturních podmínek a spolupráci na přípravě, tvorbě, realizaci a evaluaci 
veřejných politik, které se týkají osob ohrožených bezdomovectvím a osob bez domova.  

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 
centrum, příspěvková organizace (KVIC)  

Hlavním účelem a předmětem činnosti KVIC je zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení, poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, 
zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání, zajištění koordinace 
podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších aktivit.  

 

Sdružení sociálních asistentů Ostrava, o.s.  

Občanské sdružení Sdružení sociálních asistentů Ostrava bylo založeno v roce 2003 skupinou 
studentů a pedagogů katedry sociální práce tehdejší Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity, které spojoval zájem o situaci znevýhodněných ostravských rodin. Občanské sdružení 
vzniklo s cílem koncipovat takovou službu, která by umožnila lepší vyváženost mezi složkami 
kontroly a pomoci v péči o ohrožené rodiny a pomohla mobilizovat zdroje a potenciál rodin v jejich 
přirozeném prostředí. Od roku 2007 je Sdružení sociálních asistentů poskytovatelem registrované 
sociální služby a držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě je organizačními útvarem Úřadu práce ČR 
a vytváří ve spolupráci s kontaktními pracovišti podmínky pro realizaci státní politiky 
zaměstnanosti a činnosti v rámci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 



zaměstnavatele, zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o 
sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  

 

RUBIKON Centrum - Sdružení pro probaci a mediaci v justici 

Rubikon Centrum je nezisková organizace, která pomáhá pachatelům trestných činů při jejich 
opětovném zapojení do každodenního života a uplatnění se na trhu práce, a tak napomáhá snižování 
recidivy. Součástí služeb je také pomoc při řešení zadluženosti. Organizace doprovází klienty 
během výkonu alternativního trestu a po propuštění z vězení a snaží se pomáhat jim v orientaci a 
zvyšovat jejich motivaci k tomu, aby obtížnou situaci zvládli a úspěšně se zařadili do společnosti.  
 

Romská rada Ostrava 

Romská rada je nově vzniklý orgán, který si klade v Ostravě za cíle zlepšit vzdělání, bydlení, 
zaměstnanost a soužití Romů s majoritou. Romská rada působí jako poradní orgán náměstka 
primátora Ostravy. Městu bude předávat svá doporučení a podněty, ale zároveň by od něj měla 
přijímat i úkoly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA – primátor, statutární město Ostrava 
Ing. Lumír Palyza – 1. náměstek primátora, statutární město Ostrava 
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, statutární město Ostrava 
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. – vedoucí týmu v Ostravě, Agentura pro sociální začleňování 
Mgr. Jaroslava Rovňáková – vedoucí, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, Magistrát města 
Ostravy 
Ing. Václav Palička – vedoucí, odbor strategického rozvoje, Magistrát města Ostravy 
Petr Dlabal – starosta městského obvodu Vítkovice 
Bc. Martin Bednář – starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
Ing. Petra Bernfeldová – starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Ing. Vít Macháček – 3. místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Mgr. Daniel Rychlik – vedoucí, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
plk. Mgr. Bc. René Dočekal – ředitel, městské ředitelství Policie ČR 
Ing. arch. Yvona Jungová – ředitel, Úřad práce v ČR – Krajská pobočka v Ostravě 
Mgr. Zdeněk Karásek – ředitel a jednatel, společnost RPIC-VIP s.r.o. 
Bc. Martin Pražák, DiS. – ředitel, Charita Ostrava 
Mgr. Ivana Nesétová – ředitelka, CENTROM 
Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. – proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, Fakulta sociálních 
studií, Ostravská univerzita v Ostravě 
PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Členové pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost 
 
Bc. Lucie Feiková – místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Mgr. Jana Mikošková – ředitelka ZŠ Chrjukinova 
Magistrát města Ostravy: 
Ing. Marta Szücsová  - vedoucí oddělení vzdělanosti, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a 
vzdělanosti  
Bc. Denisa Wurstová – oddělení sociální práce a metodiky, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a 
vzdělanosti 
Mgr. Lucie Škvaridlová – oddělení sociální práce a metodiky, odbor sociálních věcí, zdravotnictví, 
vzdělanosti  
Ing. Lucie Kudelová – oddělení externího financování, odbor veřejných zakázek, externího 
financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování 
PaedDr. Aleš Koutný – ředitel ZŠ  Zelená  
Mgr. Kateřina  Ciklová - Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava – Zábřeh  
Mgr. Marie Apriasová - KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ing. Sylva Sládečková - vedoucí oddělení školství a kultury,  městský obvod Ostrava-Jih 
Ing. Miroslava Rychtáriková – vedoucí odboru, odbor strategického rozvoje, školství a 
volnočasových aktivit , městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Bc. Pavel Zdražila – vedoucí kanceláře krajské pobočky, Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Ostravě  
Mgr. Eva Homolová, Ph.D. – konzultant, RPIC – ViP 
Magdalena Karvayová – zástupce romské rady 
 
Zástupci pracovních skupin komunitního plánování: 
Děti a rodina – Mgr. Edita Kozinová (Rodinné a komunitní centrum Chaloupka) 
Romské etnikum – Mgr. Lucie Mastná (Vzájemné soužití) 
Občané sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením – Jiří Linart (Charita Ostrava) 
 
Organizace, které budou realizovat projektové záměry: 
Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka, Armáda spásy 
Mgr. Jiří Caha – ředitel, Don Bosco 
Mgr. Ivana Nesétová – ředitelka, CENTROM 
Mgr. Veronika Vyletělková – oblast rozvoje organizace, Centrum sociálních služeb Ostrava 
Mgr. Helena Balabánová –  ředitelka, Společně-Jekhetane  
Mgr. Markéta Bartáková  - vedoucí sociálních služeb, Bílý nosorožec 
Ing. Renáta Toporčáková – zástupce ředitele, Nová šance  
Ing. Eva Dosedlová – vedoucí projektového úseku, Diecézní charita ostravsko-opavská 
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. – předsedkyně, Sdružení sociálních asistentů 
Mgr. Lucie Foldýnová – pracovník pro fundraising a koordinátor projektu, Vzájemné soužití 
Mgr. Marek Demner – koordinátor projektů, RUBIKON 
Bc. Lýdia Poláčková – vedoucí zařízení, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Štefan Grinvalský – ředitel, Beleza 
 
 
 

 

 

 



Členové pracovní skupiny Bydlení, prevence kriminality  a sociální služby 
 
Bc. Helena Kuzníková – prevence kriminality a protidrogové problematiky, oddělení sociálních 
služeb, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti  
Bc. Denisa Wurstová – oddělení sociální práce a metodiky, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a 
vzdělanosti 
Mgr. Lucie Škvaridlová – oddělení sociální práce a metodiky, odbor sociálních věcí, zdravotnictví 
a vzdělanosti  
Mgr. Michal Mariánek – oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a 
vzdělanosti 
Ing. Kamil Stračánek – oddělení smluvních vztahů, odbor majetkový 
Milada Matějová  - oddělení ekonomické, agenda zdravotnictví, odbor sociálních věcí, 
zdravotnictví a vzdělanosti 
Ing. Eva Mikulská – oddělení externího financování, odbor veřejných zakázek, externího 
financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování 
Ing. Vít Macháček – místostarosta, Moravská Ostrava a Přívoz 
Zástupci městských obvodů v oblasti bytové problematiky:  
Pavlína Kristoforská – pověřena zastupováním vedoucího oddělení správy majetku, odbor 
majetkový, Moravská Ostrava a Přívoz 
Ing. Alena Brezinová – vedoucí odboru, odbor bytový a ostatního hospodářství, Ostrava-Jih  
Bc. Svatava Köhlerová – vedoucí odboru, odbor komunálních služeb, dopravy a bytový, Vítkovice  
Ing. Pavel Slabý  – vedoucí odboru, odbor majetkové správy, Slezská Ostrava 
Bc. Jaroslav Prokopec – Městské ředitelství policie Ostrava, Policie ČR 
Ing. Petr Šipula - RPG 
Bc. Eva Homolová, Ph.D. – konzultant, RPIC – ViP 
Miroslav Klempár – zástupce romské rady 
 
Zástupci pracovních skupin komunitního plánování: 
Děti a rodina –  Jiří Hořínek (Charita Ostrava) 
Romské etnikum – Mgr. Lucie Mastná (Vzájemné soužití) 
Občané sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením – Simona Lojková (Armáda spásy) 
Prevence kriminality a protidrogové prevence – Petr Novák (Nová šance) 
 
Organizace, které budou realizovat projektové záměry: 
Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka, Armáda spásy 
Bc. Hana Cronová – statutární zástupce, ARKA CZ 
Mgr. Jiří Caha – ředitel, Don Bosco 
Bc. Petra Nogolová, DiS. – zdravotně sociální pomocnice, DROM 
Jan Houdek – statutární zástupce, CENTROM 
Ing. Jiří Drastík – ředitel, Centrum sociálních služeb Ostrava 
Mgr. Lenka Michálková – zástupkyně ředitelky, Společně-Jekhetane 
Petr Novák – ředitel, Nová šance (navržen i za komunitní plánování) 
Bc. Šárka Tichá – vedoucí útvaru služeb sociální prevence, Charita Ostrava 
Ing. Miroslav Hodeček – vedoucí středisek sociální integrace, Diecézní charita ostravsko-opavská 
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. – předsedkyně, Sdružení sociálních asistentů 
Mgr. Helena Jedináková – ředitelka úseku sociálních služeb, Vzájemné soužití 
Michal Sobek, DiS. – koordinátor odborných služeb, RENARKON 
Bc. Lýdia Poláčková – vedoucí zařízení, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Mgr. Monika Střelková – terénní sociální pracovnice, Rozkoš bez rizika 


