
 

 

Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě 
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 
  

Doba trvání projektu: 1.11.2017 – 31.10.2019 
 
Rozpočet projektu:  
Celkové způsobilé výdaje (100%):           3 648 425,00 Kč 
Prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy (5%):      182 421,25 Kč 
Prostředky z ESF/OP LZZ (85%) a státního rozpočtu (10%):   3 466 003,75 Kč 

 
  
Popis projektu: 

Aktivity projektu vedou k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 
statutárního města Ostravy (5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 
2019-2022) a následnému naplňování jeho cílů a opatření. Implementace 5. Komunitního plánu 
bude nastavena v souladu s aktuálními potřebami dotčených cílových skupin. Cíleno je na 

zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění jednotlivých kroků procesu plánovaní služeb a jeho 
realizace. 
  
Cílová skupina: 
Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) 
NNO jsou zapojeny do procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit (KP) 
prostřednictvím členství v Manažerském týmu KP Ostrava na pozici manažer pracovní skupiny  

(10 osob) a jako členové jednotlivých pracovních skupin.  
 
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
Občané statutárního města Ostravy, potenciální uživatelé a stávající uživatelé sociálních služeb  
a souvisejících aktivit. Osoby s různými typy znevýhodnění, jejichž potřeby odrážejí ve struktuře 
plánování v klíčových oblastech podpory 2015-2018, na něž bude nový plán navazovat, a to: 

I. Podpora seniorům 

II. Podpora občanům s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 
III. Podpora občanům se zrakovým postižením 
IV. Podpora občanům se sluchovým postižením 
V. Podpora občanů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 
VI. Podpora rodinám s dětmi 
VII. Podpora občanům ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným 

VIII. Romské etnikum (Podpora občanům v sociálně vyloučených lokalitách) 
IX. Podpora protidrogové prevence a prevence kriminality 

 
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb  

- poskytovatelé soc. služeb a souvisejících aktivit= viz nestátní neziskové organizace + další 
subjekty poskytující soc. služby a návazné aktivity bez ohledu na právní formu a 
zřizovatele (např. příspěvkové organizace, městské obvody) 

- zadavatel soc. služeb a souvisejících aktivit má odpovědnost za zajištění sociálních služeb  
na území města, za jejich dostupnost a kvalitu. V procesu komunitního plánování je 
statutární město Ostrava v zastoupení jeho politické reprezentace tím, 
kdo služby organizuje a z části i financuje.  Výkonným orgánem zadavatele v procesu KP je 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (dále jen OSVZ MMO). 
Zaměstnanci OSVZ MMO se na procesu KP podílí prostřednictvím členství v Manažerském 

týmu KP Ostrava (koordinátor KP, kontaktní osoby pracovních skupin, členové 
manažerského týmu). 

   
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 
viz zadavatelé sociálních služeb 
  
Celkově se na procesu KP aktivně podílí přes 200 osob. 

 



 
 
Cíle projektu: 

-          zajištění kontinuity a legitimity procesu střednědobého plánování soc. služeb a návazných 
aktivit ve městě Ostravě vč. zpracování příslušného strategického dokumentu  
(5. Komunitní plán) 

-          revize organizační struktury plánování ve vazbě na provedenou analýzu potřeb 
-          zvýšení dosahu komunikace procesu plánování a jeho výsledků směrem k uživatelům  

soc. služeb a souvisejících aktivit, laické i odborné veřejnosti apod.) 
-          rozvoj kompetencí osob zapojených do plánovacího a realizačního procesu prostřednictvím 

individuálních i skupinových vzdělávacích kurzů 
  

Aktivity projektu: 
KA1 Zajištění a koordinace procesu plánování 
(od 1.11.2017 do 31.10.2019) 
Cíl aktivity: 

- koordinace celého procesu plánování v rámci organizační struktury KP Ostrava, tzn. 
činnosti Koordinátora procesu plánování, pracovních skupin pod vedením jednotlivých 
manažerů pracovních skupin. 

Plánované výstupy:  

- uskutečněná jednání manažerského týmu KP Ostrava a jednotlivých pracovních skupin 
 

KA2 Vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
(od 1.11.2017 do 31.10.2018) 
Cíl aktivity: 

- zpracování navazujícího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Ostravě  

na léta 2019–2022 (5. Komunitní plán) 
Plánované výstupy: 

- vytvoření návrhové části dokumentu 5. Komunitního plánu 
- realizované veřejné připomínkovací řízení návrhu 5. Komunitního plánu 
- projednání dokumentu 5. Komunitní plán v orgánech města 

  

KA3 Nastavení systému vyhodnocování a aktualizace opatření a aktivit plánu 
(od 1.4.2018-31.10.2019) 
Cíl aktivity: 

- zpracování implementační/prováděcí části střednědobého plánu, včetně nastavení sytému 
monitoringu, aktualizace opatření aktivit ve vazbě na aktuálně zjištěné změny v potřebách 
cílových skupin v návrhové části plánu, hodnocení naplnění cílů a jejich indikátorů 

Plánované výstupy: 

- vytvoření a realizace implementační části 5. Komunitního plánu 
 
KA4 Komunikace procesu plánování, zapojování cílových skupin a spolupráce s partnery 
(od 1.11.2017 do 31.10.2019) 
Cíl aktivity: 

- vyšší koordinace přípravy a realizace plánu s dalšími aktivitami a platformami v území 
města Ostravy, zvýšení dosahu komunikace procesu plánování a jeho výsledků 

prostřednictvím sociálních sítí, médií atd. 
Plánované výstupy: 

- komunikační plán procesu 
- komunikační verze nového střednědobého plánu sociálních služeb 

  
KA5 Vzdělávání účastníků procesu plánování 

(od 1.1.2018 do 31.10.2019) 
Cíl aktivity: 

- rozvoj kvalifikace a kompetencí osob zapojených do procesu plánování v tématech 

souvisejících se střednědobým plánováním, řízením změn, hodnocení plánů atd. 
Plánované výstupy: 

- realizované vzdělávací bloky (interní i externí) pro členy Manažerského týmu KP Ostrava 
  

  
Indikátory: 
Celkový počet účastníků  

- kód indikátoru 60000 
- členové Manažerského týmu KP Ostrava absolvující kurzy s rozsahem minimálně 40 hodin 
- plánovaná hodnota: 20  



- skutečná hodnota: bude dosažena k 31.10.2019 
  
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů vč. evaluačních 

- kód indikátoru 80500 
- 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostravě na léta 

2019–2022 (návrhová a implementační část) 

- plánovaná hodnota: 1   
- skutečná hodnota: bude dosažena k 31.10.2019 
 

 


