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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:   26. 9. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Stonožka,  Mitušova 1330/4, Ostrava, 70030 

 

PROGRAM 

1. Opětovné vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů 

2. Prezentace organizací 

a. MIKASA z.s. – Průvodcovství rodin dětí s PAS 

b. AlFi, z.s. 

3. Volba členů PS 

4. Informace z manažerského týmu 

5. Informace z monitoringu služeb a aktivit 

6. Informace ze služeb 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy PS na jednání pracovní skupiny a poděkoval všem za účast. 

Včetně toho požádal členy PS o opětovné vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

2. Představení aktivity Průvodcovství MIKASA a Rané péče AlFi 

Paní Štěpánková a Šimečková představili projekt MIKASA z.s. s názvem Průvodcovství a síťování 

rodin dětí s autismem a paní Mariánková představila organizaci AlFi z.s. s ranou péčí. 

 

3. Volba člena PS 

Paní Naďa Bartošíková informovala o svém ukončení členství v pracovní skupině MTKP s ohledem na 

množství práce. Za sebe navrhla paní Chudou, která se již nějaký čas účastní pracovní skupiny jako 

host. 

Manažer pracovní skupiny poděkoval paní Bartošíkové za odváděnou práci pro PS MTKP a popřál ji 

vše dobré. 

Také nechal hlasovat o vstupu paní Chudé do pracovní skupiny. 

Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Paní Chudá byla přijata za členku pracovní skupiny. 
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4. Informace z manažerského týmu 

Koncepce bydlení 

 Představena na MT koncepce bydlení – sociální bydlení 

 Možno využít také lidmi s handicapem 

 Demografická prognóza 

 K 1.9.2018 obsazeno 85 bytů z celkem 105 

Prognóza vývoje počtu obyvatel a věkové struktury 

 V příloze zápisu bude zaslána prognóza vývoje 

 Obecně se Ostrava vylidňuje a bude vylidňovat stejně jako stárnout 

Změny v dotačním řízení 2019 

 Již na stránkách SMO vyhlášeny dotační programy 

 Termín pro odevzdání: 22.10. – 2.11.2018 

 !!! Nově: Přílohy potvrzení bezdlužnosti FÚ A OSSZ originál/ověřená kopie 

 Dokládání personálních změn: podáváno souhrnně za určité časové období – ruší se 

povinnost do 30 dní 

 Seminář nebude 

Informace k 5. KP 

 !!!Schválen zastupitelstvem města Ostravy!!! 

 Harmonogram finalizace: 

 Říjen 2018 – korektury 

 Listopad 2018 – tisk materiálu 

 Prosinec 2018 – distribuce 

 !!! Nezapomenout na plány, které jsou uvedeny v 5. KP a na jejich realizaci!!! 

 !!! Při přípravě projektů být v souladu s 5. KP při rozvoji a nových aktivitách 

 

5. Informace z monitoringu služeb a aktivit 

Členové PS informovali manažera PS o průběhu monitoringu služeb a aktivit. 

Mezní termín pro odeslání elektronické verze zprávy manažerovi PS je 31/10/2018. 

6. Informace ze služeb 

Členové PS se navzájem informovali o novinkách a aktivitách ve svých službách. 

 

Manažer PS společně se členy PS naplánoval další setkání a to: 

24/10/2018 Duhový dům 

22/11/2018 

4/12/2018 – Vánoční setkání členů PS 

 

 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Manažer PS MTKP 


