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Zápis z jednání pracovní skupiny 

Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 

datum   18. 10. 2017 
místo konání: Stonožka Ostrava 
přítomni:  viz prezenční listina 

Program a výstupy z jednání 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy pracovní skupiny na jednání, stejně tak přivítal 
hosty – paní Simonu Pultarovou, vyslanou za Žebřík.  

Manažer PS představil program jednání pracovní skupiny a jednání pracovní skupiny 
zahájil. 

 

2. Změna ve složení členů PS 

Manažer PS informoval o zájmu paní Neničkové účastnit se pracovní skupiny jako člen – 
pečující osoba. 

Manažer PS nechal hlasovat o vstupu paní Neničkové mezi členy pracovní skupiny jako 
pečující osobu: 

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Paní Neničková se stává členkou pracovní skupiny. 

 

Pracovní skupině se představila paní Pultarová, která bude zastupovat Žebřík. 

 

Manažer PS informoval o zájmu paní Gurecké z Mental Café o účasti na pracovní skupině. 
Paní Gurecká se bude pracovní skupiny nejdříve účastnit jako host. 

 

Manažer PS rozeslal mezi členy PS jejich seznam s kontaktními údaji a požádal je o 
doplnění. 

 

3. Prezentace organizace. 

První organizace, která prezentovala na jednání pracovní skupiny své aktivity a služby 
byla MIKASA z.s. 

V příloze zápisu je přiložena prezentace. 

Další organizací/službou, která bude prezentována na dalším jednání je Duhový dům 
Slezské diakonie. 
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4. Informace z manažerského týmu 

Manažer PS informoval členy PS o zajímavých číslech vztahujících se k jejich pracovní 
skupině za rok 2016: 

 Financování služeb a aktivit v rámci PS MTKP 

o Celkové náklady 233 500 000,- 

o Investiční náklady 37 000 000,- 

 Počet klientů/účastníků služeb/aktivit 

o Sociální služby – 1 473 klientů 

o Aktivity – 19 361 účastníků (nutno brát s rezervou) 

 Počet služeb/aktivit 

o Sociální služby – 32 

o Aktivity – 48 

 Alokace finančních prostředků pro dotační řízení 2018 

o Podpora osob s handicapem – cca 11 mil. Kč 

o Sociální péče – cca 36 mil. Kč 

o Zdravotnictví – cca 2,4 mil. Kč 

 

Manažer PS vyzval členy PS, aby se aktivně zúčastnili aktualizace katalogu sociálních 
služeb, který proběhne nejspíše na začátku listopadu 2017. Manažer rozešle seznam 
všem členům PS s termínem pro navrácení. 

 

Připomenutí termínů v rámci krajské sítě sociálních služeb MSK: 

 Vstup do krajské sítě – 2x ročně – podání žádosti březen a září 

 Rozvoj kapacit – 2x ročně – podání žádosti březen a září 

 Změna parametrů krajské sítě – 1x ročně - září 

 

5. Informace o monitorování a plán práce 2017 

Termín pro odeslání monitorovacích zpráv manažerovi PS: 5. 11. 2017 

 

Plnění plánu práce: 

Manažer PS rozešle plán práce na rok 2017, členové PS zapíší konkrétní body, které se 
podařilo splnit spolu s vyčíslením počtu účastníků atd. (případně s termínem, ve kterém 
bylo plněno). 

Členové zašlou zpět doplněný plán práce manažerovi PS do: 30. 11. 2017  

  

6. Hodnocení projektů – DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

Manažer PS rozešle Prohlášení o mlčenlivosti do 31. 10. 2017. 

Členové PS zašlou podepsané čestné prohlášení elektronickou poštou zpět do 10. 11. 
2017. 
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Mezi 10. 11. a 15. 11. 2017 manažer rozešle projekty: 

 Rozeslání projektů v oblasti sociální – všem hodnotitelům 

 Rozeslání projektů v oblasti Handicapu – dle rozdělení do skupin hodnotitelům (v 
případě malého počtu hodnotitelů všem) 

 

Členové PS zašlou hodnocení projektů kontaktní osobě do 24. 11. 2017 do 24:00. 

Jednání PS MTKP pro hodnocení projektů se uskuteční 27. 11. 2017 od 15 hodin v  
 G-centru, Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh. 

 

7. Následující jednání PS 

Další jednání se uskuteční dne 27. 11. 2017 od 15 hodin v Gcentru, Čujkovova 40A, 
Ostrava Zábřeh k hodnocení projektů. 

 

 

Zapsal: PhDr. Michal Panáček, PhD. 

 Manažer PS MTKP 
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