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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

DĚTI A RODINA  

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 20. 2. 2018 od 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Sociální akademie, Tovární 2114/ 11, O.- Mariánské Hory 

 

PROGRAM 

  

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP (Eva Štefková) 

2. Různé 

 

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP 

Postupně byly představeny výstupy z předchozího setkání – rozpracování jednotlivých cílů, 

opatření a aktivit, včetně návrhu postupu jejich realizace, plánovaných výstupů a jejich 

kvantifikace, nákladů a zodpovědné organizace.  

Ke každému cíli byla vedena diskuse se členy pracovní skupiny za účelem doplnění, 

upřesnění či korekce prezentovaných údajů. Zároveň z diskuse vyplynuly některé úkoly 

k doplnění prostřednictvím e-mailové komunikace po ukončení jednání pracovní skupiny.                  

Za tímto účelem byly členům pracovní skupiny rozeslány podklady k editaci, včetně souhrnu 

smluvených úkolů a výzvy k jakémukoliv případnému dalšímu doplnění v termínu do 27. 2. 

2018. 

Na základě podnětů členů pracovní skupiny na jednání a doplnění zaslaných e-mailem byly 

zpracovány kompletní popisy navrhovaných cílů, které budou dále komunikovány 

s koordinátorem plánování MMO. 

V Ostravě dne 2. 3. 2018 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 
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2. Různé 

 Informace ke koncepci soc. bydlení v Ostravě, které byly na PS obšírně prezentovány 

panem Mgr. Markem Mikulcem, Ph.D., metodikem projektu „ Koncepce bydlení a její 

pilotní ověření ve městě Ostrava“ naleznete na: 

http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/bydleni/projekt-koncepce-bydleni/ 

 Další setkání PS Děti a rodina se uskuteční: 

- 8. 3. 2018, od 13:00 hod., MMO, odbor soc. věcí a zdravotnictví, č. 189, Nová    

radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava  

- 19. 4. 2018, od 13:00 hod., Bílý nosorožec, o.p.s., L. Ševčíka 420/26, O.- Hulváky 

 

V Ostravě dne 2. 3. 2018 

Mgr. Martin Bittner, manažer PS Děti a rodina 


