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Zápis z jednání PS občané s duševním 
onemocněním a psychosociálními obtížemi 

Program a výstupy z jednání 

1. Revize členské základny 

2. Volba manažera PS 

3. Informace z manažerského týmu  

4. Informace z organizací 

5. Příští jednání 

 

1. Revize členské základny 
Členové PS vytvořili přehled delegátů za jednotlivé organizace, respektive registrované 

sociální služby, případně doplnili zástupce, kteří v případě, že se jednání nebude moci 

účastnit delegát, zajistí přenos informací do a z organizace. Obecné pravidlo pro členství 

včetně možnosti hlasování je, za 1 registrovanou službu se jednání účastní 

delegát/zástupce s 1 volebním hlasem. Z důvodu nepřítomnosti všech delegátů bude 

přehled doplněn na dalším jednání. PS má v současné době 19 členů.  

Do skupiny bude nově docházet v roli „kontaktní osoby MMO“ Mgr. Petr Habram. 

2. Volba manažera PS 
Stávající manažerka PS Mgr. Petra Ďásková již v pozici pokračovat nebude. Navržený 

kandidát Mgr. Antonín Liška, dosavadní delegát za organizaci Mens Sana, byl 

přítomnými členy PS zvolen a od 1. 11. 2017 bude zastávat pozici manažera pracovní 

skupiny.  

Hlasování (volební komise p. Niklová, p. Králová, p. Bittnerová):  

PRO: 12  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 

3. Informace z manažerského týmu  
Podrobná zpráva k vyhodnocení naplňování cílů a opatření 4.KP včetně stávající sítě 

služeb a aktivit naplánované na rok 2016 je vyvěšena na stránkách www.kpostrava.cz. 

Stručné shrnutí počtu služeb a aktivit, nákladů a zdrojů v jednotlivých PS je součástí 

přiložené prezentace. Celkové provozní náklady na celou ostravskou síť byly 

1 362 979 970 Kč z toho neinvestiční 1 309 807 536 Kč a investiční 53 172 434 Kč. 

Počet klientů sociálních služeb byl 27 741 a počet účastníků aktivit 82 822. 

Dotační řízení 2018 

Pro rok 2018 došlo k formálnímu rozdělení pravidel pro výběrové řízení na poskytování 

dotací do dvou částí:  

http://www.kpostrava.cz/
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 Program (bude vyhlašován vždy na konkrétní období, aktuálně 23. 10. – 3. 11. 

2017); 

 Podmínky pro jednotlivé oblasti (zůstávají dlouhodobě bez ohledu na to kdy a jaký 

program je vyhlášen).  

Finanční alokace a maximální výše dotace 

Oblast Alokace Maximální výše dotace 

podpora osob s handicapem 11 mil. Kč 3 mil. Kč 

prevence kriminality 7,6 mil. Kč 0,5 mil. Kč 

protidrogová prevence 1,7 mil. Kč 300 tis. Kč 

rodinná politika 0,5 mil. Kč 100 tis. Kč 

sociální péče 36 mil. Kč    3 mil. Kč 

zdravotnictví 2,4 mil. Kč  0,5 mil. Kč 

Podávání žádostí 

 elektronicky přes aplikaci PorteX a EvAgend 

 v listinné podobě, příp. datovou zprávou, vč. příloh 

 v případě datové zprávy musí být všechny dokumenty ve formátu PDF a 

elektronicky podepsány 

Termín pro podávání žádostí: 23. 10. – 3. 11. 2017. 

Hodnocení projektů ve skupinách KP:  

 13.-14. 11. 2017 bude manažerům PS odeslán email s odkazem na internetovou 

úložnu SMO, kde naleznou všechny potřebné podklady pro hodnocení projektů 

v PS; 

 Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení z PS je 27. 11. 2017; manažeři mohou 

hodnocení odevzdávat i dříve.  

Lidé lidem 2017 – hodnocení, zpětná vazba 

Vybrané výstupy z ankety (odpovídalo cca 120 osob):  

 s organizačním zajištěním, s dobou trvání akce a vybraným místem je spokojeno 

95 % respondentů; 

 3 % respondentů navrhují změnu místa konání na prostor u Fórum Nová 

Karolina; 

 6 % respondentů navrhuje zkrátit délku akce na dopolední hodiny; 

 85 % respondentů je pro konání akce jednou ročně, 14 % účastníků má za to, že 

přiměřená frekvence konání je jednou za 2 roky; 

 k návrhům na případné zlepšení následujícího ročníku akce se nevyjádřilo 57 % 

respondentů, 16 % nenavrhuje žádné změny; změnit termín a čas (měsíc květen 

nebo advent) chce 8 % dotazovaných respondentů; 

 současnou formu propagace (MHD, sociální sítě, web KP, výlepové plochy) 

považuje za nedostatečnou 5 % dotazovaných; 
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 se stánkem nebyly spokojeny 3 % účastníků. 

Byly diskutovány jiné modely způsobu informování o sociálních službách nejčastěji 

připojením k jiné akci celoměstského charakteru (např. Třebovický koláč, Colours of 

Ostrava, Zlatá tretra) případně využít akcí konaných v obvodech. Se všemi návrhy bude 

dále pracováno.   

Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování 

Setkání se uskuteční v KLUBu Parník (Moravská Ostrava) dne 14. 12. 2017. Pozvánka 

na akci bude členům zaslána. 

Administrativa 

Manažeři PS budou vyzváni k aktualizaci katalogu služeb a aktivit, který bude nově 

vytištěn na rok 2018. 

Dotační řízení vyhlášená MSK 

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 

313 – MPSV státního rozpočtu 

Termín: od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017 včetně 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-

sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/  

Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020 

Termín: od 1. 11. 2017 do 7. 11. 2017 včetně 

Azylové domy – městské obvody, NNO 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-sluzeb-socialni-

prevence-na-roky-2018-2020-97870/ 

 

4. Informace z organizací 
 
Ředitelka MENS SANA přišla s návrhem, že by jako součást kampaně Týdny pro duševní 
zdraví v příštím roce uspořádala odbornou konferenci, která by reagovala na aktuální 
vývoj v oblasti péče o duševně nemocné. Zároveň vyzvala ostatní organizace k zapojení 
jak do organizace konference, tak k případné aktivní účasti na přednáškách. 
 
Den otevřených dveří v Domově Slunovrat dne 29. 11. 2017 společně s výstavou „Odlesk 
starých mistrů“. 
 
Den otevřených dveří v Poradně sv. Alexandra a Target – podporované bydlení dne      
13. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 hod. 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-sluzeb-socialni-prevence-na-roky-2018-2020-97870/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-sluzeb-socialni-prevence-na-roky-2018-2020-97870/
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5. Příští jednání PS se uskuteční dne 21. 11. 2017 od 9,00 hod. v Domově Slunovrat.  

 

Zpracovala: Mgr. Jana Müllerová 

Dne: 27. 10. 2017 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina (nezasílá se) 


