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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:   27. 11. 2017, 15 – 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  G-Centrum Ostrava, Čujkovova 40a,  

Ostrava - Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer pracovní skupiny přivítal členy pracovní skupina na jednání prioritně určeném 

pro hodnocení projektů v oblasti sociálních služeb a v oblasti handicapu. 

 

2. Prezentace služeb Duhového domu Slezské diakonie 

Nikola Šimíková představila služby a aktivity Duhového domu Ostrava provozovaného 

Slezskou diakonií. 

Prezentace ve formě PDF souboru je přílohou tohoto zápisu. 

  

3. Změny ve členství v pracovní skupině 

Manažer pracovní skupiny informoval členy pracovní skupiny o změně ve členství, kdy 

paní ředitelka Dagmar Mazáková nominovala jako člena pracovní skupiny za Žebřík o.p.s. 

paní Bc. Simonu Pultarovou, která se již představila na předchozím jednání pracovní 

skupiny. 

Manažer pracovní skupiny nechal hlasovat o členství paní Pultarové v pracovní skupině 

MTKP: 

 Pro: 20 členů   Proti: 0 členů   Zdrželo se: 0 členů 

Paní Bc. Simona Pultarová se stává řádným členem pracovní skupiny MTKP. 

 

4. Hodnocení projektů služeb a aktivit na rok 2018 

Manažer pracovní skupiny poděkoval všem členům pracovní skupiny, kteří se aktivně 

zapojili do hodnocení projektů. 
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3.1 Hodnocení projektů v oblasti sociálních služeb 

Manažer pracovní skupiny představil souhrnné výsledky hodnocení projektů v oblasti 

sociálních služeb a společně se členy pracovní skupiny prošel komentáře hodnotitelů. 

 

Pracovní skupina se usnesla, že považuje za zbytečné hodnotit zavedené projekty 

sociálních služeb, které jsou již na trhu sociálních služeb dlouho. Pracovní skupina 

považuje za nutné a přínosné zaměřit se především na nové projekty. Pracovní skupina 

by také ocenila, kdyby organizace, které podávající nové projekty jak do oblasti 

handicapu, tak do oblasti sociální, prezentovaly dané projekty před pracovní skupinou. 

Pracovní skupina podporuje vizi nehodnotit zavedené registrované služby. 

 

3.2 Hodnocení projektů v oblasti handicapu 

Manažer pracovní skupiny představil souhrnné výsledky hodnocení projektů v oblasti 

handicapu, včetně všech komentářů. Pracovní skupina pak společně ještě některé 

komentáře upravila na základě zkušeností jejích členů a zjištěných skutečností. 

 

Manažer pracovní skupiny tabulky dopracuje, vytvoří z nich podklad pro magistrát. 

 

5. Termíny setkání prosinec 2017 

Manažer pracovní skupiny a kontaktní osoba informovali členy pracovní skupiny o 

prosincovém setkání členů všech pracovních skupin komunitního plánování, které se 

uskuteční dne 14. 12. 2017od 15 hod. v klubu Parník, Sokolská tř., Moravská Ostrava. 

Pozvánka všem členům pracovní skupiny dorazí s předstihem. 

 

6. Informace 

Manažer pracovní skupiny informoval členy pracovní skupiny o skutečnosti, že od ledna 

2018 bude pracovní skupina pracovat na nových cílech a opatřeních pro 5. Komunitní 

plán města Ostravy na roky 2019 – 2022. 

 

Manažer pracovní skupiny žádá všechny členy pracovní skupiny, aby vyplnili do 

přiloženého dokumentu plnění plánu práce pracovní skupiny a zaslali dokument zpět 

manažerovi do 15. 12. 2017 s přehledem plnění plánu práce za rok 2017 a přesnými 

počty podpořených osob. 

 

7. Diskuse 

 

Datum: 30. 11. 2017 

 

Zapsal:  PhDr. Michal Panáček, PhD., manažer pracovní skupiny 


