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 Darujte nábytek potřebným

Občasník pro všechny, kterým záleží na budoucnosti Šumbarku

Co se dělo na Šumbarku v roce 2021
I naší organizaci se konečně
podařilo uspořádat v rámci své komunitní činnosti
aktivity, které jsme museli
z důvodu COVIDu opakovaně odkládat. Vše jsme si rozvrhli do podzimních měsíců
tak, abychom potěšili všechny věkové skupiny obyvatel
našeho města, především
pak městské části Šumbark.
V měsíci září a říjnu jsme uspořádali hned čtyři akce, a to Tvořivý
ŠumbarkFest, jednodenní zájezd
pro seniory, přednášku s workshopem na téma Bylinné masti
a Halloweenské tvoření pro děti.
Všechny zmíněné aktivity byly uskutečněny za finanční podpory statutárního města Havířova, společnosti
Heimstaden, s. r. o. a Nadace OKD.
Tvořivý ŠumbarkFest se uskutečnil v neděli 26. září na šumbarském
náměstí. Byl určen především dě-

tem, které si mohly zatančit a zazpívat s klaunem, nechat si naplést copy
s barevným příčeskem, namalovat
si obličej nebo si něco vymodelovat
z balónků. Díky těmto zajímavým
aktivitám a krásnému počasí si děti
nedělní odpoledne opravdu užily.
Druvhá aktivita Spolku PORTAVITA, tedy jednodenní zájezd
pro seniory, se těšil velkému zájmu.
Ve čtvrtek 30. září vyrazil autobus
plný našich havířovských občanů do
modrotiskové dílny v Olešnici, na zámek Lysice a do jeskyně Rudka se sochařskou výzdobou. Když k tomu
připočteme ještě oběd v zámecké
restauraci Lysice, je nutno říct, že
to byl den plný skutečně nevšedních
zážitků. Zájezdu se zúčastnili členové a členky Klubu seniorů Wolkerova, Střední a Generála Svobody, dále
klienti ze sociálně-aktivizační služby
pro seniory z Armády spásy a klienti
z Charity Český Těšín, charitního
centra pro seniory. Paní Stisková,

předsedkyně Klubu seniorů na ulici
Wolkerova, jménem všech děkuje
Spolku PORTAVITA za uspořádání
zájezdu a už teď se těší na další výlet.
Přednáška a workshop na téma
Bylinné masti proběhla dne 4. října
v prostorách naší organizace v Havířově – Šumbarku. V rámci této
komunitní činnosti si účastníci vyslechli nejen informace k pěstování
bylin, ale sami si mohli vyrobit tře-

zalkovou mast a mast na průdušky,
které si následně odnesli domů.
Poslední říjnovou akcí bylo
Halloweenské tvoření pro děti
ve věku 5 – 12 let. V rámci toho si
děti v prostorách naší organizace
vyrobily různé podzimní i jiné výrobky. Doufáme, že jsme dětem zorganizovali pěkné odpoledne plné
zábavy a nově získaných tvořivých
dovedností. 
Daniela Brůnová

Kde hledat pomoc v nouzi?
Spolek PORTAVITA a jeho pět pobočných spolků zprostředkovává sociální bydlení lidem v nepříznivé sociální situaci v 800
bytových jednotkách ve vlastnictví společnosti Heimstaden a v 16
bytových jednotkách s nájemní smlouvou Spolku PORTAVITA.

Působíme v Havířově, Orlové, Ostravě a Karviné v rámci spolků
Šumbarák, Stabilita, Orlovák, Zázemí a Nové Město. Žádosti o sociální bydlení si zájemci mohou podávat u jednotlivých spolků osobně,
případně stáhnout online na internetových stránkách
www.portavita.cz a zaslat poštou.

ŠUMBARKFEST A BYLINKY. Všechny uspořádané akce se letos těšily pěkné účasti. Lidé se po pauze rádi setkali.
FOTO: JIŘÍ SOBOTA

ÚVODNÍK
Vážení a milí obyvatelé
Šumbarku,
jako každý rok držíte v rukou
vydání našeho časopisu Šumbarák. Ten tradičně přináší informace o činnosti Spolku PORTAVITA,
jeho aktivitách, zajímavostech,
proběhlých událostech a také o novinkách a plánovaných akcích.
Naše každodenní životy jsou stále
ovlivňovány koronavirovou pandemií, kdy část roku 2021 směřovala
k normalizaci a rozvolnění opatření,
díky čemuž jsme mohli uspořádat
několik komunitních aktivit, kte-

ré v minulém roce nebylo možné
realizovat. V posledních dnech
se bohužel epidemiologická situace
nelepší a je na každém z nás napomoci ke zvládnutí situace, například
dodržováním bezpečnostních opatření, nošením ochranných pomůcek
a respektu ke zhoršující se situaci.
Přeji vám tedy především pevné zdraví a mnoho radosti, lásky,
spokojenosti, příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.
Mgr. David Starzyczný,
výkonný ředitel Spolku PORTAVITA
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Housing first pomáhá samoživitelkám

Potravinové sbírky ukazují štědrost lidí

Jedním z projektů, který
Spolek PORTAVITA realizuje, je Housing first. Projekt
funguje od ledna 2020
a končí v květnu 2022. Jeho
cílem je zabydlet samoživitelky s dětmi ve standardním nájemním bydlení
a poskytovat těmto domácnostem intenzivní sociální
podporu. Po roce a půl jeho
fungování jsme se zeptali
garantky a koordinátorky
Mgr. Daniely Brůnové, jak
se zabydleným rodinám
daří a také, jaká budoucnost projekt, který bezmála
za půl roku končí, čeká.

Od září 2020 je Spolek
PORTAVITA členem Potravinové banky Ostrava.
Pravidelně odebíráme
potraviny z potravinového
řetězce Tesco a Globus, které pak rozdělujeme formou
potravinového balíčku na
základě spolupráce se sociálním pracovníkem, který
je seznámen s nepříznivou
sociální situací klienta.

jem platit a budou chtít, aby se jejich
děti již nedočkaly toho, že by přišly
o své soukromí a musely jít někam
do azylového zařízení, v horším
případě do dětského domova. U té
druhé poloviny domácností pak věříme, že jim budeme moci v rámci
případného navazujícího projektu
poskytovat intenzivní podporu i nadále, popř. rodinám zajistíme jinou
sociální službu, která by v naší práci
pokračovala. Vždycky nám půjde
o to, aby se rodiny v bydlení udržely
a aby bylo dětem i matkám dobře ne
tam, kde se jen vyspí, ale tam, kde se
cítí bezpečně. Tedy v bytě.
SPOKOJENOST A ZODPOVĚDNOST. Samoživitelky zapojené do projektu
jsou šťastné, že jejich děti mají konečně pocit domova a bezpečí.


 Můžete nám sdělit, jak vypadá
současná situace zabydlených
rodin a jaké problémy v současné
době řešíte v domácnostech nejčastěji?
K dnešnímu datu je zabydlen
maximální počet domácností, tedy celkem 20 rodin, a to
ve městech Karviná a Havířov.
Podpořené osoby jsou především
ti samoživitelé, kteří si v životě
již mnohým prošli a jejich problémy jsou tak velmi často složité a dlouhodobé. Hodně řešíme
platby nájmu a služeb, protože jde
především o rodiny, které prožily
několik let v azylovém zařízení
nebo v přelidněných bytech a tuto
běžnou dovednost neměli osvojenou (buďto byly dávky zasílány
přímo na účet zařízení nebo se
třeba v rodině staral někdo jiný).
Proto byla (a stále je) z naší strany potřeba vést rodiny k tomu,
aby si uvědomily, že uhradit si

střechu nad hlavou znamená jeden z prvních kroků k tomu, aby
se jejich život změnil k lepšímu.
A pak už jde o různé individuální
potřeby každé domácnosti. Naši
klíčoví pracovníci, tak říkáme
kolegům, kteří s rodinou nejvíce
pracují, jsou ochotni rodině pomoc s čímkoliv, co ji trápí. Může
jít o práci se vztahy v rodině,
o doprovody na úřady, k lékařům,
o řešení zdravotních či psychických problémů apod. Máme také
navázanou spolupráci s terapeutkou pro dospělé i psycholožkou
pro práci s dítětem a rodinou
nebo i s právníkem pro případ
řešení právnických záležitostí
(dluhy apod). Naším cílem je,
aby se rodině v bytě dobře bydlelo
a aby v tomto bytě mohla bydlet
i po ukončení projektu, tzn. tak
dlouho, jak si sama přeje. Třeba
i celý život.

FOTO: DANIELA BRŮNOVÁ

 Myslíte si, že se rodina cítí
po získání bytu spokojenější?
To bezesporu ano. S našimi domácnostmi se pravidelně bavíme
o tom, jak se jejich život po získání
bytu změnil a co pro ně sousloví
„vlastní domov“ znamená. Maminky se prakticky vždycky vyjádří,
že jsou velmi šťastné, když vidí, že
jejich děti mají svůj pokoj a že se
už nestydí zvát si domů kamarády.
Za ten rok a půl si rodiny zvykly
bydlet ve svém, chtějí si byt udržet,
váží si soukromí, které díky tomu
získaly a které naopak v azylových
zařízeních nebo v přelidněných bytech neznaly.
 Co se stane s rodinami, až projekt skončí?
Věříme tomu, že za ty dva roky
naší intenzivní podpory bude alespoň polovina domácností schopna
fungovat bez jakékoliv pomoci. Budou vědět, jak a zejména proč ná-

 Jaká je šance, že bude projekt Housing first pokračovat
i po květnu roku 2022?
Pokud bude navazující výzva
na podporu sociálního bydlení
vyhlášena, pak bude určitě Spolek
PORTAVITA jednou z organizací,
která se do ní přihlásí. Z dosavadních zkušeností můžeme říct, že
v podpoře domácností prostřednictvím dodržování principů Housing first vidíme smysl. Vidíme, že
když si rodina získá vztah k bytu,
pochopí tím i důvody, proč hradit
nájem a energie. Zažít si pocit štěstí a spokojenosti je vždy dobrá cesta k tomu, aby děti nebyly traumatizovány tím, že jsou kvůli chybám
rodičů nuceny vyrůstat na ubytovnách. Věříme, že i po skončení
stávajícího projektu budeme moci
pokračovat v následném projektu
a zabydlet tak další rodiny s podobnými osudy. Jen, co budeme vědět
více, budeme potřebné skupiny
obyvatel i širší veřejnost informovat. 
PORTAVITA

Projekt S námi domů umožňuje bydlet mladým
Už třetím rokem realizuje
Spolek PORTAVITA pod záštitou společnosti Heimstaden
projekt S námi domů. Projekt
se zaměřuje na mladé lidi,
kteří opouští dětské domovy,
domovy na půl cesty nebo
pěstounské rodiny. Uvědomujeme si, že zajištění vlastního bydlení je náročná věc
pro každého mladého člověka,
který touží osamostatnit se.
Na základě podané žádosti probíhá sociální šetření. Žadatel dodá
všechny potřebné dokumenty. Jakmile je žádost schválena, žadatel se
stává klientem a společnost Heimstaden mu nabízí byt v lokalitě Havířov,

Karviná nebo Ostrava. Po prohlídce
bytu má klient možnost vybavit si byt
základním nábytkem a spotřebiči,
tudíž se stěhuje do předem nachystané domácnosti. Dalším benefitem je
zvýhodněné nájemné po dobu dvou
let. V neposlední řadě se klient může
kdykoliv obrátit na svého sociálního
pracovníka.
Sociální pracovník je klientovým
partnerem od samého počátku vyřizování žádosti. Předává veškeré
potřebné informace k vyřízení žádosti, je přítomen u prohlídky bytu,
předání bytu, pomáhá s vyřizováním
energií, přihlášením trvalého bydliště, vystavením nových dokladů,
doprovází na úřad či do jiných organizací. Pomůže při hledání zaměst-

nání nebo studia, podporuje při udržení si bydlení a rozvoji sociálních
kompetencí. Asistuje při domácím
hospodaření. Klient ví, že se na svého
sociálního pracovníka může kdykoli
obrátit a požádat jej o pomoc, radu
nebo jen povzbuzující slovo.
Sociální pracovník je vlastně
takovým prostředníkem mezi klientem a společností Heimstaden.
Klient od začátku využívá veškeré
výhody nájemního bydlení, postupně se seznamuje s celým procesem a díky sociálnímu pracovníkovi není na tyto věci sám. Klient si
v bezpečných podmínkách zvyká
na své bydlení, zařizuje si domácnost, učí se pravidelně platit nájem
a energie, tvoří si domácí rozpočet,

svým jménem jedná s úřady, organizacemi a podepisuje smlouvy,
řeší technické a administrativní
záležitosti v souvislosti s bydlením
a poznává, jaké to je participovat
na udržování dobrých sousedských
vztahů. Všechny tyto poznatky
a zkušenosti následně uplatňuje
i po úspěšném ukončení projektu.
V letošním roce budou někteří
klienti v projektu končit po uplynutí dvouleté podpory. Pokud si to
přejí, mají možnost v bytě dále setrvat a pokračovat tak v úspěšném
bydlení. Stále přijímáme také nové
žádosti, takže pokud vás nabídka
zaujala, kontaktujte nás na čísle
604 571 215.

Jiří Sobota

Tento rok jsme od ledna do září
rozdali už neuvěřitelné 4 tuny
potravin, proběhlo 790 výdejů
potravinových balíčků rodinám
a 120 výdejů pro jednotlivce
v nouzi.
Na jaře jsme se zúčastnili Národní potravinové sbírky, která
probíhala v Kauflandu v Haví-

řově u stadionu. Díky štědrosti
lidí jsme mohli pro naše klienty
shromáždit 620 kg trvanlivých
potravin. Nyní probíhá Krajská
potravinová sbírka, kdy nám
potraviny sbírají děti a studenti na školách v našem regionu.
Konkrétně pro naši organizaci
je to Gymnázium Komenského Havířov a Dětské centrum
Čtyřlístek a Pluto. Tímto jim srdečně děkujeme! Na závěr roku
proběhla podzimní sbírka potravin, opět v Kauflandu u stadionu, Havířov. A to dne 20. 11.
2021 od 8 do 18 hodin. Sbírky
se účastnilo 8 dobrovolníků, vybralo se celkem 648 kg potravin
a drogerie rozdělených do 36 banánových krabic.
Táňa Ševčíková
a Tomáš Novotný

Projekt Cesta k domovu
umožňuje lepší život
Spolek PORTAVITA nabízí
v rámci svého pobočného
spolku Šumbarák sociální
bydlení s doprovodným sociálním programem, konkrétně službu Cesta k domovu.
Jak tento program funguje?
Žadatel o byt si během vyřizování žádosti nebo zpočátku svého zabydlování domlouvá setkání se sociálním pracovníkem. Při úvodní
schůzce sdělí, jaké má přání, s čím
potřebuje poradit nebo pomoci
a pracovník podle toho nastavuje
plán další spolupráce.
Zařizování si vlastního bydlení
a řešení dalších navazujících záležitostí sebou na jedné stránce nese
spoustu nových zážitků a zkušeností, člověk si díky tomu zvyšuje
své sebevědomí a bere život plně
do svých rukou. Na druhou stranu
se jedná o věc náročnou a stresující, protože je to jeden z našich
nejdůležitějších životních mezníků. Doprovodná sociální služba
pomáhá klientovi zorientovat se
v této nové životní události.
S čím konkrétně klientům pomáháme? Nabízíme poradenství
v oblasti bydlení. Doprovázíme
na úřady a organizace. Pomáháme při hledání zaměstnání. Asistujeme při vyřizování sociálních
dávek. Podporujeme při hospodaření s penězi a řešení dluhů,
nastavíme domácí rozpočet.
Pomůžeme s vyřízením dokladů

nebo přihlášením energií. Podíváme se na dopisy, listiny, dokumenty. Společně zavoláme, kam
je potřeba například doktorovi
kvůli objednání termínu prohlídky. Zjistíme informace na internetu. Jsme tady i v případě řešení
rodinných, partnerských a osobních problémů. Lidem ve finanční tísni poskytujeme i materiální
pomoc formou potravinového
balíčku nebo darováním nábytku
z naší nábytkové banky Nábytník.
Škála činností je skutečně pestrá a vše se odvíjí od individuálních potřeb klienta. Naším cílem
je podpořit mladé lidi, seniory,
rodiny s dětmi, manželské páry
i jednotlivce při získání a udržení
si standardního bydlení. Věříme
totiž, že standardní bydlení je tou
správnou cestou k domovu, cestou
ke zlepšení života.
Jiří Sobota

SOLIDARITA, ŠTĚDROST, SPOLUÚČAST. To jsou hlavní atributy potravinových sbírek.
FOTO: PORTAVITA

Darujte nábytek do nábytkové banky
Máte doma funkční a nepotřebný nábytek? Vyklízíte pozůstalost?
Chcete pomoci lidem v nouzi? Pokud je vaše odpověď ano, můžete
pomoci darováním věcí do nábytkové banky.
Spolek PORTAVITA provozuje v Havířově v rámci svého sociálního
bydlení službu Nábytník – nábytková banka. Služba nabízí klientům
spolku, kteří jsou v tíživé finanční situaci, možnost zařídit si domácnost
základním darovaným vybavením. A protože zachovalého a funkčního
nábytku není nikdy dost, budeme velmi rádi za Vaši pomoc.
• Nábytník – nábytková banka se nachází na adrese Slovenského
národního povstání 616/7, Havířov – Šumbark
• Darovat nám můžete nejen nábytek, ale také nádobí, lůžkoviny,
funkční spotřebiče apod.
• V případě zájmu kontaktujte našeho technika na telefonním čísle
739 396 385
• Důležitá informace !!!NEZAJIŠŤUJEME ODVOZ!!!
• Více informací naleznete na www.portavita.cz
Děkujeme za podporu a spolupráci, PORTAVITA

Co je nového v klubu Bumerang?
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci, a tak bychom rádi připomněli
činnosti a aktivity, které se konaly na klubu Bumerang, NZDM
Armády spásy v Havířově – Šumbarku.
Přestože jsme se jako většina z Vás potýkali s různými proticovidovými
nařízeními a omezeními, podařilo se nám pro děti na klubu připravit
rozmanité programy. Např. ke Dni země, ke Dni dětí, výtvarnou soutěž
o nejlepší logo komunitního plánování sociálních služeb, opékání párků
s uživateli jiných sociálních služeb Armády spásy a také zprostředkovat
zajímavý výlet do ZOO Ostrava. Dále jsme umožnili dětem vystoupení
na veřejnosti ke dni sociálních služeb a ke dni 30. výročí vzniku Armády
spásy v Havířově. V tomto čase zapojujeme děti do výtvarné soutěže,
kterou pořádá organizace Eurotopia v Opavě. Do konce roku nás ještě
čeká spousta akcí většinou spojených se svátky a oslavami konce roku.
To nejlepší přinese nový rok. Od ledna budeme naši službu rozšiřovat
o terénní práci. Vyrazíme za dětmi do ulic. Navýšíme také věkovou kapacitu, a tím otevřeme dveře také starším dětem. Přestože nás čeká spousta
práce, všichni se moc těšíme na ještě lepší a přínosnější službu NZDM.

Blažena Sedláková
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PORTAVITA se stala očkovacím místem
Spolek PORTAVITA se zapojil
do akce pořádané Moravskoslezským krajem ve věci výjezdního
očkování proti nemoci COVID-19.
V úterý 31. srpna poskytla své
prostory a koordinovala očkování
prostřednictvím výjezdního očkovacího týmu zájemců, kteří nepotřebovali žádnou registraci. Na výběr byla vakcína Johnson&Johnson
nebo Pfizer/BioNTech. Vakcínu
aplikoval odborný zdravotnický

JEDNODENNÍ AKCE. Službu očkování využilo během jednoho dne 60 občanů. 
FOTO: DAVID STARZYCZNÝ

„Milostivé léto“ nabízí
šanci se oddlužit
Pokud patříte mezi ty, kteří mají
dluhy vůči státu, státním společnostem, příspěvkovým organizacím nebo např. vůči městu, máte
jedinečnou šanci. Stačí v období
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 svůj
počáteční dluh uhradit, k tomu zaplatit jistinu 908 Kč a zbytek dluhu
Vám bude odpuštěn.
Podmínkou je, že musí jít
o dluh, který je již vymáhán soudním exekutorem (tzn. že jste již
obdrželi v této věci Rozsudek
soudu). Naopak akce není určena těm, co jsou v insolvenci nebo
ještě nemají rozsudek soudu o daném dluhu. Jakých exekucí se to
konkrétně týká?
Jde například o dluhy za
• odpady (popelnice),
• jízdu „na černo“ u dopravních
podniků
• pojištění u zdravotních pojišťoven
• hospitalizaci či pohotovost
v nemocnicích
• energie (elektřina, plyn) vůči
společnosti ČEZ
• rozhlas a televizi
• nájemné v obecním bytě (např.
MRA Havířov) apod.

Jak v případě zájmu
postupovat?
1. V období od 28. 10. 2021 až
28. 1. 2022 uhradit svůj počáteční
dluh (např. pokutu 1.000,- Kč, kterou jste obdrželi od revizora za jízdu
na černo) a k tomu jistinu 908,- Kč.
2. Sdělit exekutorovi, že jste dluh
uhradili a že chcete využít „milostivé léto“ (chcete, aby postupoval
podle zákona č. 286/2021Sb., část
2, čl. IV, bodu 25).
Kdo Vám může v této
věci pomoci?
• ZDARMA Vám mohou pomoci dluhové poradny ve Vašem městě nebo HELP linka Člověk v tísni
– 770 600 800.
• Celý listopad je ZDARMA k dispozici bezplatná linka 800 700 880
(8.00 – 16.30) nebo si můžete napsat
na kontaktní formulář na www.nasedluhy.cz (zde Vám zdarma zjistí,
zda jsou proti Vám vedeny exekuce
a kolik jich i případně je).
• Můžete se samozřejmě obrátit
i na Spolek PORTAVITA, konkrétně
na sociálního pracovníka Bc. Jiřího
Sobotu, tel. 604 571 215. Ten Vám
celý proces ještě jednou srozumitelně
vysvětlí. 
PORTAVITA

personál, který ochotně odpověděl
na jakékoliv případné dotazy. Tuto
službu využilo přes 60 občanů. Obdobně tato akce proběhla i v dalších
pobočných spolcích PORTAVITY,
a to v pobočném spolku Orlovák
v Orlové. Pobočný spolek Nové
Město pak zajistil očkování ve venkovním stanu na náměstí Budovatelů v Karviné. Díky této akci se podařilo naočkovat celkem 160 osob.

Daniela Brůnová

Odečty vodoměrů
S blížícím se koncem roku jsou spojeny odečty vodoměrů (spotřeba
vody za rok 2021) a náměrů indikátorů topení. Dovolujeme si připomenout základní informace.
Podnájemníci budou vyzváni ve stanovených termínech ke zpřístupnění
vodoměrů pro opisy stavů. V případě, že Vás pracovník nezastihne doma
a nebylo mu umožněno provést odečet, reagujte prosím na písemnou
výzvu vhozenou do poštovní schránky. Dodavatel je totiž oprávněn vyúčtovat množství dodané vody odhadem z průměrné spotřeby za minulé
období, popřípadě jiným způsobem dle prováděcího právního předpisu.
Je zásadní, aby byl odečet vodoměrů proveden, zabráníte tím případným
zvýšeným nákladům a reklamacím. Upozorňujeme podnájemníky, aby
osobně kontrolovali opisovaný stav vodoměrů, protože podpisem stvrzují
správnost odečtu. Chybně podepsané odečty nelze reklamovat. Vodoměr
se odečítá v jednotkách m3, následujícím způsobem:

Základní podmínky přidělení sociálního bytu Spolkem Šumbarák
• Trvalé bydliště min ½ roku v Havířově
• Bezdlužnost u Spolku PORTAVITA, společnosti Heimstaden,
Innogy a ČEZ
Formulář Žádosti o sociální bydlení je k dispozici ve vestibulu Spolku Šumbarák příp. na internetových stránkách www.portavita.cz.
Formulář je nutno vyplnit dle aktuální situace, vhodit do poštovní
schránky Šumbaráku příp. odeslat e-mailem.
Po zpracování žádosti budete kontaktováni pracovníky našeho
spolku a informováni o dalším postupu.

DĚKUJEME!
Spolek PORTAVITA velice děkuje svým partnerům za jejich dlouhodobou
podporu, bez níž by nebylo možno poskytovat naše sociální bydlení ani
pořádat komunitní akce pro občany městské části Havířov – Šumbark.
Jmenovitě děkujeme společnosti Heimstaden, Statutárnímu městu
Havířov, Nadaci OKD a společnosti Auto Heller.
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