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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 

POSTIŽENÍM 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

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

 

DATUM:   17/1/2019, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  MIKASA z.s., G-Centrum Ostrava, Čujkovova 40a, 

    Ostrava - Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Aktualizace kontaktních údajů členů PS 

3. Informace z manažerského týmu 

4. Karty aktivit 5. KP 

5. Informace ze služeb 

6. Diskuse 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na prvním jednání pracovní skupiny v roce 2019 a 

poděkoval všem za účast.  

Členové, kteří nevyplnili souhlas se zpracováním osobních údajů, byli vyzváni k vyplnění souhlasu. 

 

2. Aktualizace kontaktních údajů členů PS 

Manažer pracovní skupiny vyzval členy PS k aktualizaci kontaktních údajů do připravené tabulky. Tato 

tabulka bude k dispozici u manažera pracovní skupiny, 

 

3. Představení zástupce zapsaného spolku Anulika 

Za Anuliku dorazila na jednání pracovní skupiny paní Szrwiertniová Lenka, která představila 

organizaci. Anuliku bude do budoucna na dalších jednáních pracovní skupiny zastupovat pan 

Rostislav Honus. 

 

4. Informace z manažerského týmu 

Manažer pracovní skupiny předal členům následující důležité informace: 

 Byl vytvořen nový manuál pro vykazování ukazatelů v rámci sociálních služeb a aktivit 

 Schvalování výše dotací pro rok 2019: 
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o 30/1/2019 sociální péče 

o 6/3/2019 oblast handicapu 

 Vyúčtování dotací do 31/1/2019 

 Lidé lidem 20/6/2019 Komenského sady 

Členové pracovní skupiny mohou podat návrhy na aktivity v rámci akce Lidé lidem, případně 

návrhy na to, koho pozvat na pódium a jak přilákat návštěvníky. 

 Vyhodnocení plánu práce 2018 a 4. KP = únor 2019 

Manažer PS zašle členům PS tabulku pro doplnění údajů v rámci vyhodnocení plánu práce za 

rok 2019. 

 Karty aktivit = březen 2019 

 

5. Karty aktivit pro aktivity 5. KP 

Manažer pracovní skupiny představil kartu aktivit, její význam (předpoklad plnění opatření a aktivit 5. 

komunitního plánu včetně předpokládaných ohrožení – rizik a jejich předcházení), prošel s členy 

pracovní skupiny její vyplňování a jednotlivé položky. 

Následně byli členové PS rozděleni do menších skupin a pracovali na vyplnění karty aktivit 

k vybraným aktivitám. 

 

Manažer PS rozešle členům předvyplněné karty aktivit na jednotlivé aktivity (označeny v názvu), 

výtah z 5. KP směřujícího do oblasti MTKP a tabulku aktivit se zodpovědnými osobami, skupinami. 

 

Na základě těchto zaslaných podkladů členové pracovní skupiny zpracují Kartu aktivit pro jednotlivé 

aktivit. U Aktivit, které spadají pod více realizátorů a nelze jednotlivé činnosti rozdělit (např. Volný čas 

a dětské herny) je potřeba pracovat skupinově. U aktivit, které jsou zaměřeny např. na rozvoj kapacit 

u osobní asistence (realizátoři CPR, Podané ruce, CPZP) vyplní každá služba vlastní rozvoj do kapacity 

stanovené 5. KP a tvorbou 5. KP a každý zašle svou kartu aktivit zvlášť. 

 

V případě nejasností je potřeba obracet se s dotazy na manažera PS. 

 

Termín pro zaslání podkladů manažerovi PS je 19/2/2019. 

 

6. Informace ze služeb 

Členové PS informovali o aktualitách a aktivitách v rámci svých organizací. 

 

7. Termín dalšího jednání PS MTKP 

Další termín jednání PS MTKP byl stanovena na 21. 2. 2019 v Duhovém domě Ostrava. 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Manažer PS MTKP 


