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ÚVOD 

„Akční plán – Karty aktivit“ vychází z 5. Komunitního plánu sociálních služeb 

a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5. KP) 

pro rok 2019. Svým obsahem konkretizují záměry a vize uvedené ve schváleném 

dokumentu, umožňují jeho aktualizaci (z pohledu ekonomického, v návaznosti 

na potřebnost jednotlivých služeb nebo z pohledu odborné náročnosti služby).   

Zpracování každoročních akčních plánů – karet aktivit vyplývá z dokumentu 5. KP 

jehož pokračování a realizaci schválilo zastupitelstvo města (usn. č. 2414/ZM1418/37 

ze dne 19.09.2018). Dokument navazuje na významné strategické materiály 

na krajské a národní úrovni a je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů.  

Základní vizí komunitního plánu je funkční, dostupná síť návazných a efektivních 

sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany města. Akční plán – karty aktivit 

umožňují flexibilně reagovat na potřeby občanů města a stanovit nové (případně 

zrušit nevyužívané) cíle, opatření či aktivity v dokumentu 5. KP. Akční plán – karty 

aktivit vyčíslují finanční náklady a kvalifikované odhady na provoz potřebných 

sociálních služeb a souvisejících aktivit, specifikují konkrétní aktivity, které 

se v daném roce uskuteční a definují novou kapacitu rozšiřujících či nově vzniklých 

služeb.  

Sociální služby a související aktivity zajišťují nestátní neziskové organizace  (dále jen 

NNO), příspěvkové organizace zřizované městem (dále jen PO SMO), městské 

obvody a jejich příspěvkové organizace (dále jen ÚMOb).  

Ve zpracovaném dokumentu jsou k jednotlivým aktivitám v cílech a opatřeních 

přiřazeni konkrétní poskytovatelé sociálních služeb či souvisejících aktivit. U každého 

z nich je vyjádřen předpokládaný rozpočet na provoz, plánované výstupy a konkrétní 

kroky vedoucí k naplnění účelu aktivity.   

Pro vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření bude sledován rozdíl předpokládaných 

a skutečných neinvestičních nákladů, plánovaných a skutečných výstupů a další 

deklarované dílčí činnosti.  
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SENIOŘI 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zajistit dostupnost pobytových sociálních služeb pro seniory i osoby 
se specifickými potřebami 

Opatření 1.1 
Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb 
pro cílovou skupinu seniorů a osob se specifickými potřebami 

Aktivita 1.1.1 
Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory zejména 
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence 

Aktivita 1.1.2 
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro osoby 
s kombinovanými diagnózami vyžadující 24hodinový zdravotní dohled 

Aktivita 1.1.3 
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby komunitního typu pro seniory 
se specifickými potřebami a se závislostí nebo duševní poruchou v anamnéze 

Aktivita1.1.4 
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem 

Opatření 1.2 
Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů 
pro specifické skupiny klientů 

Aktivita 1.2.1 
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých 
pobytů  

Aktivita 1.2.2 Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb 

 

Cíl 2 
Zajistit podporu a dostupnost sociálních služeb při poskytování sociální péče 
v domácím prostředí 

Opatření 2.1 
Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými 
typy demence 

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb 

Aktivita 2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence 

Aktivita 2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby 

Aktivita 2.1.4 
Navýšit kapacitu terénních sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

 

Cíl 3 Podílet se na podpoře pracovníků a pečujících  

Opatření 3.1 
Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících 

osob  

Aktivita 3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách 

Aktivita 3.1.2 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče 

Aktivita 3.1.3 
Zajistit rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminiscence včetně 

celoročního programu 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

25 lůžek (upraveno v 5KP uvedeno 23 lůžek)

0 Kč

0 Kč

12 000 000 Kč

12 000 000 Kč

bude upřesněno v rámci přípravy projektu

24 000 000 Kč

24 000 000 Kč + investice

 1 400 000 Kč (30% OPZ)

2 900 000 Kč (62% OPZ)

SMO, krajské, EU granty na investice (dle výzev)

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

Ledax Ostrava o.p.s.

majitel objektu, SMO, MSK

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

- zpracovat projektovou dokumentaci pro přístavbu, 

- vyčíslení investičních nákladů (přístavba + vybavení), 

- vyčíslení provozních nákladů po realizaci přístavby - navýšení, 

- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy, 

- zajistit financování budoucího provozu a investice

- realizace investic (za provozu stávajícího zařízení) a změn provozu - navýšení o 25 lůžek 

Počet účastníků:

senioři a osoby od 50 let věku s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence

1.1. Navýšit kapacitu a zajistit možnost využít stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů 

a osob se specifickými potřebami

1.1.1 Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory zejména s Alzheimerovou nemocí 

a jinými typy demence

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Neinvestiční

CELKEM

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

projektová dokumentace a stavební povolení  (2019-2020)

zajištění financování investic a provozu (2020-2021)

realizace stavby a vybavení (2021)

zahajení rošířeného provozu (2021-2022)

anonymizováno

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náročnost investic i následného provozu

součinnost majitele objektu (právní rziko)

technická i finanční náročnost stavby při provozu stávajícího zařízení (provozní riziko)

Počet vytvořených míst/lůžek:
Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a okolí

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 lůžka

náklady budou upřesněny po návrhu konkrétních opatření

náklady budou upřesněny po návrhu konkrétních opatření

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.2 Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory s kombinovanými 

diagnózami vyžadující 24 hodinový zdravodní dohled

Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava

anonymizováno

SMO, MNO, PS Senioři 

1.1. Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů 

a osob se specifickými potřebami

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Cílem aktivity je zlepšit dostupnost péče pro osoby s kombinovanými diagnózami a vyžadující intenzivní 

zdravotní dohled v rámci pobytových sociálních služeb.  Praxe ukázala, že chybí poskytovatel, jenž by 

naplnil potřeby např. osob s apalickým syndromem, umělou plicní ventilací nebo ve vigilním kóma, 

případně postižením epilepsií nebo závislostmi v anamnéze či duševní poruchou po propuštění z 

hospitalizace. Praxe ukázala, že stávající poskytovatelé pobytových služeb nemohou zajistit zdravotní 

dohled 24 hodin. 

Počet účastníků:

senioři a osoby se zdravotním postižením, které jsou zatíženy kombinací diagnóz a vyžadující sociální 

služby a současně intenzivnějíší zdravotní péči po propuštění z hospitalizace

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

jednání s návrhy konkrétních řešení, vytipování a oslovení vhodných poskytovatelů (2019/2020)

výběr konkrétního subjektu pro zajištění aktivity a podpora při vytvoření metodiky (2020)

stanovení materiálních a personálních potřeb pro zajištění aktivity (2020)

zahájení a propagace činnosti  (2021) 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezískáme vhodného poskytovatele nebo podporu managementu vybrané organizace

nebudou finanční prostředky na personální či materiální zajištění 

nebude potřeba na straně cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:
Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a širší správní obvod 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20 lůžek (v 5KP uvedena kapacita 40 lůžek)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

(rekonstrukce nemovitosti) 5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

(včetně uvedených investic) 2 500 000 Kč

(včetně uvedených investic) 5 000 000 Kč

platby uživatelů 2 500 000 Kč 

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.3. Navýšit kapacitu pobytové sociální služby komunitního typu pro seniory se specifickými potřebami 

a se závislostí nebo duševní poruchou v anamnéze

Armáda spásy v České republice, z.s.

anonymizováno

SMO, MSK

1.1. Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů 

a osob se specifickými potřebami

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Služba bude zajištěna formou chráněného bydlení komunitního typu ideálně zrekonstruováním budov/y 

s malometrážními byty. Pokoje budou vybaveny malým kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Je 

možné společné soc. zařízení pro 2 pokoje. Vhodná společenská místnost a zázemí personálu. Většina 

pokojů bude jednolůžková, cca 4 pokoje dvoulůžkové. Je nutný domovní řád  - vzhledem k dřívějšímu 

způsobu života a rizikům cílové skupiny.

Počet účastníků:

Senioři od 50 let, bez přístřeší se zdravotním omezením fyzického či duševního charakteru, kteří 

nezvládají samostatné bydlení a potřebující podporu a dohled při zvládání každodenních činností. 

Nepotřebují však přímou obslužnou péči druhé osoby. Jsou to osoby, pro které již není vhodný Azylový 

dům, a ještě nepotřebují plnou péči domova se zvláštním režimem.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

2020 -  zahájení jednání ve věci otevření nové služby s příslušnými orgány SMO a MSK, finanční 

zabezpečení služby, projektová příprava

2021 - příprava stavební projektové dokumentace pro rekonstrukci vhodného objektu, 

rekonstrukce vybraného objektu

2022 - nábor zaměstnanců, vzdělávání, tvorba systému poskytování služby, příjem uživatelů

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náročnost - cílová skupina s nízkými příjmy

specifická cílová skupina - nutná edukace personálu

nízký příspěvek PnP u lidí s duševním onemocněním

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:
Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a blízké okolí

nedostatek personálu

nebezpečí nedodržování domovního řádu 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

160 lůžek

0 Kč

ÚMOb 25.000.000 Kč

ÚMOb 25.000.000 Kč

SMO a ÚMOb CELKEM  68.000.000 Kč 

SMO a ÚMOb CELKEM 500.000.000 Kč

118.000.000 Kč 

618.000.000 Kč 

17.700.000 Kč

41.300.000 Kč

 uživatelé 59.000.000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.4 Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem 

SMO, ÚMOb Slezská

anonymizováno

MPSV, KÚ MSK, EU 

1.1 Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů 

a osob se specifickými potřebami

SENIOŘI 

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Na území města Ostravy je k dispozici cca 2 tisíc míst v rámci pobytových služeb pro seniory (DS = 1611 

míst, DZR = 423 míst), přičemž aktuální poptávka vzhledem k demografickému vývoji je stále vyšší než 

možnosti jejího uspokojení. SMO navýší kapacitu o 100 lůžek, ÚMOb Slezská nyvýší kapacitu o 60 lůžek.

Počet účastníků:

senioři 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

stanovení priorit a realizátorů investičních staveb, včetně časového harmonogramu a přehledu 

potencionálních poskytovatelů navýšených kapacit či nových pobytových služeb  - r.2019 až 2020

realizace vlastních staveb - 2019 (ÚMOb) a 2021 (SMO)

zajistit financování budoucího provozu služeb 

zahájení poskytování pobytových služeb - 2020 (ÚMOb) a 2022 (SMO)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

změna priorit v kapitálovém rozpočtu SMO 

nedostatek financí na realizaci plánovaných investic nebo změna podmínek pro financování 

nedostupnost stavebních firem a technické překážky 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava

absence vhodného provozovatele pobytové služby 

nedostatek zaměstnanců pro realizaci služby 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

10 lůžek 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

0 Kč

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

realizace  v rámci stávajícího provozu 

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.2.1 Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých pobytů 

PO SMO 

kontaktní osoba PS SEN a ředitelé vybraných PO: Domov Slunečnice Ostrava, p.o.; Domov Sluníčko, p.o.; 

Domov pro seniory Kamenec, p.o.; Domov Korýtko, p.o. 

SMO 

1.2 Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů pro specifické skupiny klientů 

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

V praxi vyvstavala potřeba nabídnout občanům při náhlé změně jejich životní situace (úraz, mozková 

příhoda, progres demence či duševního onemocnění a další) možnost krátkodobého pobytu v 

podmínkách pobytové sociální služby. Mělo by se jednat o přechodnou dobu nezbytnou k překlenutí  

období intenzivního hledání trvalého řešení nepříznivé sociální situace  (úprava domácího prostředí, 

nasmlouvání terénní či pobytové sociální služby), případně v situacích, kdy náhlá životní změna zasáhne 

rodinného pečujícícho (potřeba hospitalizace). 

Počet účastníků:

senioři  a osoby se zdravotním postižením vyžadující intenzivní zdravotní dozor nikoliv zdravotnické 

zařízení

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vytipování vhodných poskytovatelů 

projednání s vedoucí odboru a zahrnutí úkolu do plánu činnosti vybrané PO

podpora při zpracování interní metodiky a propagace

zpětná vazba ve využívání nabízených kapacit a metodická podpora

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

absence vhodných prostor v rámci stávajících služeb 

neochota ke spolupráci - obava finanční ztráty a porušení legislativy

o službu nebude zájem 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

7 lůžek

0 Kč

0 Kč

2 300 000 Kč

2 300 000 Kč

1 000 000 Kč

4 600 000 Kč

5 600 000 Kč

1 008 000 Kč

(včetně uvedených investic) 4 480 000 Kč

(uživatelé) 112 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

anonymizováno

1.2. Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů pro specifické skupiny klientů

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Rozšíření aktivity pobytové odlehčovací služby o 7 lůžek.  Služba bude realizována na adrese Syllabova 

20, Ostrava - Vítkovice.

Rozšíření služby by nevyžadovalo žádné zvláštní investiční náklady. Předpoklad zahájení rozšíření je 

Počet účastníků:

Cílovou skupinu odlehčovací služby by tvořily 

osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí např. se syndromem demence, starší 50 -ti let 

bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje 

pomoc a podporu 24 hodin denně, a to od pondělí do neděle.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy - 2019 až 2020

zajistit financování budoucího provozu - 2020

částečná úprava objektu pro pobytovou službu - 2020

navýšit kapacitu o 7 míst - 2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek personálu

nedostatek investičních zdrojů

nedostatek provozních zdrojů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a širší správní obvod

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 HPP, 2DPP (v 5KP uvedeno navýšení o 3 úv. PvPP)

0 Kč

0 Kč

380 000 Kč

1 500 000 Kč

350 000 Kč

1 880 000 Kč

2 230 000 Kč

(včetně uvedených investic) 800 000 Kč

(včetně uvedených investic) 930 000 Kč

500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

zajištění financování - červenec 2021

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):příjem od klientů

Odlehčovací služba je reakcí na poptávku ze strany klientů. Cílem je zajistit službu pro rodiny, které se 

rozhodli pečovat o člověka s život limitujícím onemocněním v poslední fázi jeho života. Posláním 

odlehčovací služby je ulehčení rodině od každodení, náročné péče o jejich blízkého.

Počet účastníků:

Lidé s život limitujícím onemocněním, kteří se rozhodli  poslení část svého života strávit v domácím 

prostředí za podpory své rodiny.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

definování poslání, cílů, zásad, financování a personálního obsazení služby - leden 2021

registrace sociální služby a vstup do základní sítě - únor/březen 2021

personální zajištění - červenec 2021

zahájení provozu - říjen 2021

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatečné lidské zdroje

náročná cílová skupina

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.1. Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

anonymizováno

2.1. Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2,5 úv. PvPP (v 5KP celkem uvedeno 10 úv. PvPP)

200 000 Kč

681 000 Kč

907 000 Kč

1 143 000 Kč

0 Kč

2 931 000 Kč

2 931 000 Kč

486 200 Kč

1 944 800 Kč

500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

2

4

5

Karta aktivity

 2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

anonymizováno

Podané ruce - osobní asistence; Slunce v dlani, o.p.s.

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demencemi

SENIOŘI

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

navýšení kapacity v základní krajské síti sociálních služeb - 2018

zajištění financování - 2018

výběrové řízení na pracovníky - 2019

oslovení cílové skupiny - 2019

Navýšení kapacity osobní asistence. Zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy. 

Zajistit financování budoucího provozu. Navýšit kapacitu osobní asistence v počtu 2 úvazků pracovníků v 

přímé péči (osobní asistenti) a 0,5 úvazku sociálního pracovníka, a to postupně v období 4 let.

Počet účastníků:

senioři v závislosti na pomoci druhé osoby

Nízká míra nezaměstnanosti.

Nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách (osobních asistentů).

 - z rozpočtu SMO:

- jiné (specifikovat):tržby OA

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

Nedostatečný počet zájemců o službu.

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

Nenavýšení úvazku v krajské síti.

Zdroje financování:

Ostrava a blízké okolí

Nedostatečná kvalifikace a motivace zájemců o zaměstnání.

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

5 úv. PvPP

Poznámka: 4 v PS Senioři + 1 v PS MTKP (v 5KP celkem 

uvedeno 10 úv. PvPP)

0

2 500 000 Kč

2 700 000 Kč

2 900 000 Kč

0 Kč

8 100 000 Kč

8 100 000 Kč

1 500 000 Kč

4 200 000 Kč

2 400 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

nedostatečná znalost problematiky klientů cílové skupiny ze strany osobních asistentek.

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat): tržby klientů, jiné 

ostatní výnosy, přijaté dary

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacity poskytovatele terénní sociální služby osobní asistence 

zajišťující péči o seniory v domácím prostředí vycházející ze zvyšujícího se zájmu o zajištění péče o 

seniory v domácím prostředí. Seniora, člověka jako bio-psycho-sociální jednotku, je ve stáří třeba chápat 

daleko významněji, než v mladších věkových obdobích. V seniorském věku se objevují vždy současně se 

somatickými potížemi, problémy psychické a sociální, které je také potřeba řešit stejně naléhavě. 

Stávající kapacity poskytovatele osobní asistence nemohou pružně reagovat na akutní situace a potřeby 

zájemců o službu osobní asistence z důvodu jejich nedostatečné personální kapacity. Vyvstává zde 

potřeba navýšování kapacit u terénní služby osobní asistence, která dlouhodobě odmítá zájemce o 

službu osobní asistence z kapacitních důvodů. 

Počet účastníků:

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (od 65 let věku), zdravotního 

postižení nebo onemocnění, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu 

projevů souvisejících se stářím, a to přirozeného poklesu kognitivních a tělesných funkcí, se sníženou 

kondicí, s oslabením smyslů-zrak, sluch, hmat, chuť, se sníženou schopností soustředění a paměti. 

Významou část tvoří osoby s polymorbidním jevem, kdy se jedná o souběžnou přítomnost více 

onemocnění u jednoho jedince buď bez příčinné souvislosti nebo chorob navzájem se kauzálně 

podmiňujících. Cílovou skupinou jsou taktéž osamělé osoby v seniorském věku.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava rozpočtu organizace s navýšením úvazku PvSS - 2019

zajištění vstupu do základní sítě - 9/2019

zajištění financování - 10-11/2019

navýšení kapacity - 2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

získání finančních prostředků pro financování nových úvazků.

fluktuace zaměstnanců, nedostatek zaměstnanců, získávání nových zaměstnanců.

nesoulad mezi požadavky klientů na služby a možnostmi organizace poskytnou službu.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Podané ruce - osobní asistence

anonymizováno

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Slunce v dlani, o.p.s.

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

8 úvazků v období 2019-2022 (4 úvazky navýšení v roce 

2019, další 4 úvazky navýšení v roce 2021);

(v 5KP celkem uvedeno 10 úv. PvPP)

1 363 500 Kč

1 363 500 Kč

2 727 000 Kč

2 727 000 Kč

0 Kč

8 181 000 Kč

8 181 000 Kč

774 000 Kč

3 096 000 Kč

úhrady od uživatelů: 4 311 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Slunce v dlani, o.p.s.

anonymizováno

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Podané ruce - osobní asistence

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou zabezpečit péči o seniora v jeho domácím 

prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené 

SMO i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou dokumentu.  

Poptávka po službách  osobní asistence je stále vyšší, neboť ve většině případů se nejedná o stavy 

zájemců, kteří by potřebovali již celodenní 24 hodinovou pomoc, tato situace nastává až posléze při 

zhoršení zdravotního stavu v důsledku věku a polymorbidity uživatelů.  Při zájmu o službu je nejčastěji 

požadována služba v rozsahu 5-8 hodin denně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Počet účastníků:

Senioři v závislosti na pomoci druhé osoby a osoby  v jakémkoliv stádiu demence.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

navýšení úvazků v síti soc.služeb - 2018 

zajištění financování pro rok 2019 - zahrnuto v dotaci SMO a v žádosti o dotaci z MSK

příjem nových zájemců o službu dle požadavků - 2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek nových zájemců o zaměstnání na pozici - pracovník v sociálních službách 

fluktuace zaměstnanců  - příliš velká zodpovědnost a nedostatečné finanční ohodnocení

nerovnoměrné ohodnocování pracovníků v NNO a v organizacích s účastí státu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

příjem nových pracovníků PP (4 úvazky) - 2019

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 úv. PvPP (v 5KP celkem uvedeny 4 úv. PvPP)

0 Kč

403 000 Kč

811 000 Kč

811 000 Kč

0 Kč

2 025 000 Kč

2 025 000 Kč

285 000 Kč

1 140 000 Kč

 úhrady uživatelů: 600 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou zabezpečit péči o seniora v jeho domácím 

prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené 

SMO i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou dokumentu.

Cíl reaguje rovněž na potřebu zajistit doprovodné sociální služby seniorům, kteří mají nízké příjmy, jsou 

sociálně vyloučení či jinak zdravotně znevýhodnění v jejich domácím prostředí. 

Počet účastníků:

Senioři a lidé s chronickým nebo zdravotním onemocněním starší 27 let věku.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

 zajistit podporu SMO a MSK - 9/2019

podat žádost o navýšení kapacity sítě - 9/2019

vyhlásit výběrové řízení na pracovníky - 2/2020

naplnit nově nastavenou kapacitu sítě - 3/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční rizika

rizika lidských zdrojů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby

Slezská diakonie středisko ELIM Ostrava, pečovatelská služba

anonymizováno

Charita Ostrava, ÚMOb Jih

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 úv. PvPP (v 5KP celkem uvedeny 4 úv. PvPP)

312 490,00 Kč

312 490,00 Kč

624 980,00 Kč

624 980,00 Kč

0

1 874 940,00 Kč

1 874 940,00 Kč

254 898,00

1 019 592 Kč

 úhrady uživatelů: 600 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou zabezpečit péči o seniora v jeho domácím 

prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené 

SMO i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou dokumentu.

Cíl reaguje rovněž na potřebu zajistit doprovodné sociální služby seniorům, kteří mají nízké příjmy, jsou 

sociálně vyloučení či jinak zdravotně znevýhodnění, v jejich domácím prostředí.

Počet účastníků:

senioři 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

 zajistit podporu SMO a MSK - 9/2018

podat žádost o navýšení kapacity sítě - 9/2018

vyhlásit výběrové řízení na pracovníky - 2/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

Málo zájemců o práci 

Nedostatek finančních prostředků 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby

Charita Ostrava 

anonymizováno

Slezská diakonie, ÚMOb Jih

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI  
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 úv. PvPP (v 5KP celkem uvedeny 4 úv. PvPP)

380 000 Kč

380 000 Kč

760 000 Kč

760 000 Kč

0 Kč

2 280 000 Kč

2 280 000 Kč

příspěvek zřizovatele na vl. PO či dotace ÚMOb 336 000 Kč

1 344 000 Kč

 úhrady uživatelů: 600 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2 podat žádost o navýšení kapacity sítě - 9/2018

3 vyhlásit výběrové řízení na pracovníky - 2/2019

4 naplnit nově nastavenou kapacitu sítě - 3/2019

5

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

ÚMOb Jih, SMO

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajistit podporu SMO a MSK - 9/2018

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

personální - Výběr vhodných kandidátů

finance - zdroj finančních prostředků- krytí služby

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby

SMO, Městský obvod Ostrava - Jih 

anonymizováno

Slezská diakonie; Charita Ostrava

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

SENIOŘI

Služba a žádost o  její personální navýšení je v souladu s opatřeními a cíli 5. komunitního plánu, jako 

strategického dokumentu v rámci strategického řízení v oblasti sociálních služeb, a vychází z Analýzy 

potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb 2017 a z informací jednání pracovní skupiny. 

Dále je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb v MSK na léta 2015-2020 a Národní 

strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025. Reaguje na narůstající potřeby občanů obce o 

zprostředkování pečovatelské služby v městském obvodě Ostrava - Jih, kdy z pohledu klientů je 

pečovatelská služba nejvíce využívána.

Počet účastníků:

Cílová skupina seniorů a osob s potřebou sociální pomoci  a podpory. Služba se zaměřuje na osoby žijící 

ve svém domácím prostředí, jedná se o osoby vyššího věku, osoby vyžadující pomoc z důvodu 

zdr.postižení a snížených schopností. 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

5 úv. PvPP 

1 080 000 Kč

2 700 000 Kč

2 700 000 Kč

2 700 000 Kč

0 Kč

9 180 000 Kč

9 180 000 Kč

2 295 000 Kč

6 885 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

navýšení počtu úvazků v přímé práci o 2 v základní síti a zajištění financování - 9/2018

Karta aktivity

2.1.4 Navýšit kapacitu terénních sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Armáda spásy v České republice, z.s.

anonymizováno

úřady městských obvodů, RESIDOMO, soukromí vlastníci nemovitostí

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demencí

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou zabezpečit péči o seniora v jeho domácím 

prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené 

SMO i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou dokumentu.

Aktivita reaguje rovněž na potřebu zajistit doprovodné sociální služby seniorům, kteří mají nízké příjmy, 

jsou sociálně vyloučení či jinak zdravotně znevýhodnění, v jejich domácím prostředí, podpořit  

prostřednictvím aktivizačních činností jejich stávající schopnosti a dovednosti a přispívat k tomu, aby ve 

svém přirozeném prostředí vydrželi co nejdéle. Další oblast, kterou popisovaná aktivita řeší, je rozvoj a 

poskytování služby v  tzv. Komunitním bydlení, které dává příležitost stávajícím uživatelům služby 

azylový dům, příp. obyvatelům ubytoven v seniorském věku k tomu, aby se posunuli o úroveň výš a 

získali možnost bydlení ve svém vlastním soukromí přesto, že namají dostatek schopností a dovednostní 

(také finačních prostředků) k tomu, aby si zajistili samostatné bydlení a zvládli život ve svém bytě bez 

podpory a pomoci sociálních pracovníků.

Počet účastníků:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které jsou natolik soběstačné, že nepotřebují k běžnému 

životu stálou pomoc jiné osoby a jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu osamělosti, 

nedostatečných sociálních kompetencí, mentálního handicapu či psychického onemocnění; osoby z 

uvedné cílové skupiny, které mají specifické potřeby v důlsedku dlouholetého bezdomovectví, užívání 

návykových látek apod. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:
navýšení počtu úvazků v přímé práci o 3 v základní síti a zajištění financování - 9/2019

postupný nárůst počtu klientů terénní formy služby - 2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

náročná cílová skupina

nutná součinnost několika dalších subjektů

změny v personálním obsazení služby a nedostatek pracovníků

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu

nezájem ze strany potenciálních uživatelů služby

Náklady za celé období: r.2019

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

16 vzdělávacích kurzů/období

100 osob

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

0 Kč

240 000 Kč

240 000 Kč

120 000 Kč

0 Kč

účastnické poplatky

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách		

Manažer PS a kontaktní osoba SMO, PS Senioři

anonymizováno

PS Senioři, SMO

   3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob 		

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Zvyšování odborných znalostí (se zaměřením na praktické dovedosti) pracovníků v sociálních službách v 

oblasti specifického přístupu (např. k osobám s demencí, s psychiatrickou diagnózou, s kombinovaným 

postižením atd.)

Počet účastníků:

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotní pracovníci

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

realizátor akce zjistí potřebu účastníků na specifické vzdělávání

domluva lektora a místa konání - harmonogram každého roku zvlášť (minimální konání 2 

vzdělávacích aktivit)

získání zpětné vazby účastníků

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

nedostatek zájmu ze strany poskytovatelů sociálních služeb o vzdělávání svých pracovníků v 

přímé péči

nedostupnost vhodného lektora

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 semináře/1 rok, 8 seminářů/období

30 osob/1 rok, 120 proškolených osob/období

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

účastnické poplatky, EU

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.2 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče

Mobilní hospic Ondrášek

anonymizováno

PS Senioři, SMO

3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob 

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Realizovat konkrétní vzdělávací aktivity pro pracovníky terénní a ambulantí přímé práce v oblasti 

komunikace a následného vzdělávání  pečujících osob. 

Počet účastníků:

senioři a pečující o osoby v domácím prostředí

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

oslovení realizátora akce + kontaktní osoby 

domluva lektora, přesného tématu, místa, termínu a ceny kurzovného akce 

prezentace aktivity v rámci PS Senioři 

realizace samotné aktivity 2x za rok 

získání zpětné vazby k této konkrétní vzdělávací aktivitě 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek zájmu ze strany poskytovatelů sociálních služeb o vzdělávání svých pracovníků v 

přímé péči

nedostupnost vhodného lektora

neochota zaplatit kurzovné (ze strany účastníků)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude upřesněno

0 Kč

0 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

0 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

bude upřesněno

bude upřesněno

granty -bude upřesněno

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.3 Zajistit rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminsicence včetně celoročního programu

PS Senioři, SMO

anonymizováno

3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob 		

SENIOŘI

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Zpracování a provázání již realizovaných jednorázových aktivit v oblasti trénování paměti a reminscence 

na území města Ostravy. Na rok 2020 je naplánována přípravná fáze a samotná realizace rozvojového 

opatření nad rámec již realizovaných aktivit na léta 2021-2022. 

Počet účastníků:

Senioři, osoby s poruchami paměti, rodinní pečující a laická veřejnost města Ostravy.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

mapování dílčích aktivit v souvisejících oblastech (trénink paměti, testy paměti, reminiscence atd.) 

2019 až 2020

konzultace v reminiscenčním centru Praha, vytvoření realizačního týmu - 2020

hledání veřejných prostor pro aktivity, edukace veřejnosti i poskytovatelů - 2021

zahájení provozu Reminscenčního centra v Ostravě - 2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatečný zájem ze strany dobrovolníků (součást týmu)

nezájem ze strany ostravské veřejnosti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 Zajistit dostupnost sociálních služeb pro cílovou skupinu  

Opatření 1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu 

Aktivita 1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním onemocněním 

Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním 

 

Cíl 2 
Podporovat rozvoj sociálních služeb v oblasti bydlení pro lidi s duševním 
onemocněním 

Opatření 2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení 

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení 

Aktivita 2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení 

 

Cíl 3 
Zajistit přenos informací mezi resorty o průběhu a realizaci transformace 
psychiatrické péče 

Opatření 3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem  

Aktivita 3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti  

Aktivita 3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty 

Aktivita 3.1.3 
Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných sociálních služeb 
a aktivit v souvislosti s transformací psychiatrické péče (např.: služby následné 
péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy) 

 

Cíl 4 Podporovat rozvoj pracovního uplatnění lidí s duševním onemocněním  

Opatření 4.1 
Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu 
práce 

Aktivita 4.1.1 
Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků 
na duševní onemocnění (peer konzultanti) 

Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť  

Opatření 4.2 
Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit 
v oblasti zaměstnávání  

Aktivita 4.2.1 Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci 

Aktivita 4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

10 uživatelů/rok 

4 úvazky PvPP

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

0

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

2 500 000 Kč

6 500 000 Kč

1 000 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (nadace, úřad práce, vlastní zdroje):

Služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace jsou nedílnou součástí podpory osob s 

duševním onemocněním v uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale také v jejich osobním životě. Vznik 

sociálně terapeutických dílen (STD) a navýšení kapacit sociální rehabilitace pro osoby s duševním 

onemocněním na území města Ostravy za účelem podpořit systematickou přípravu osob se zdravotním 

postižením na uplatnění se na trhu práce a k zapojení se do běžného života. STD budou fungovat jako 

další zdroj možného rozvoje člověka směrem k pracovnímu uplatnění, zachování jeho pracovního 

potenciálu a přirozeně navazovat a doplňovat systém pracovních a sociálních rehabilitací.

Počet účastníků:

Lidé v produktivnim věku 19 - 64 let,  které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat, 

ale chtějí dále rozvíjet svůj potenciál ve směru zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Současně 

představují další stupeň v přechodu člověka směrem k chráněnému nebo otevřenému trhu práce. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

kroky zrealizovány již v roce 2018 

STD založeny a poskytují sociální službu

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

rizika naplnění cíle 1. není možno vyhodnocovat vzhledem k tomu, že již bylo plánovaných 

výstupů dosaženo koncem roku 2018

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet uživatelů:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním onemocněním

Spirála o.p.s.

anonymizováno

Asociace TRIGON o.p.s.

1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

810 000 Kč

810 000 Kč

810 000 Kč

810 000 Kč

0 Kč

3 240 000 Kč

3 240 000 Kč

810 000 Kč

2 430 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava a širší správní obvod

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

monitorovat potřeby zájemců o službu (průběžně)

zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy 5-9/2019

zpracování projektové dokumentace včetně vyčíslení nákladů 11/2019

žádosti, registrace služeb, zařazení do sítě sociálních služeb 1-3/2020

navýšit kapacitu sociální rehabilitace v počtu 1,5 úv. pracovníků v přímé péči 3/2020-12/2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatečná kapacita a zázemí organizace

nedostatek finančních prostředků

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj, PSSP 3):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Reagujeme na stávájící nedostatečnou kapacitu služby Sociální rehabilitace vzhledem k rozšíření sociální 

služby o nové kontaktní místo v Ostravě-Porubě, v souvislosti s nově vznikajícím komunitním centrem.

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti 

žijící v Ostravě a blízkém okolí, kteří se v důsledku svého onemocnění obtížněji začleňují do 

každodenního života.  V roce 2018 prošlo službou celkem 112 uživatelů z toho 81 osob s uvedeným 

místem trvalého bydliště ve městě Ostrava a jejich městských částkech a 31 osob s evidovaným trvalým 

bydlištěm mimo území města Ostravy v MSK. 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):
1,5 úvazků PvPP

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu

1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

MENS SANA, z.ú.



26 
 

 

  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

1,5 úvazků PvPP

bude doplněno

bude doplněno

810 000 Kč

810 000 Kč

810 000 Kč

810 000 Kč

0 Kč

3 240 000 Kč

3 240 000 Kč

810 000 Kč

1 870 000 Kč

560 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

jednání se SMO a MSK k rozšíření sociální služby

zajištění financování

vzrůstající počet zájemců u tuto fromu služby a nedostatečné personální zajištění služby 

náročná cílová skupina

nedostatečné kapacity vhodného dostupného bydlení pro uživatele

při poskytování sociální služby PSB potřeba navýšení počtu zaměstnanců vzhledem ke skutečné 

kapacitě 65 osob za loňský rok o 2 úvazky sociálních pracovíků

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj PSS 3):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

statutární město Ostrava

anonymizováno

Nedostatečná kapacita chráněného a podporovaného bydlení. Předpoklad zvýšené potřebnosti v

kontextu reformy psychiatrické péče. Kvalita života klientů ve službě podpora samostatného bydlení a

chráněného bydlení výrazně přispívá k lepšímu sociálnímu začlenění osob s duševním onemocněním

než pobyt v psychiatrických nemocnicích. Služby v komunitě (ve vlastním prostředí pacientů/klientů)

existují jen na některých místech, a to ještě v nedostatečné míře. Zájmem odborníků je přenést péči o

osoby s duševním onemocněním do komunity tak, aby klienti mohli žít ve svém přirozeném prostředí.

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním, především lidé s psychotickým onemocněním, ve 

věku od 18 let do 80 let, kteří v důsledku svého onemocnění ztratili schopnost uspokojovat základní 

potřeby a žít ve svém běžném prostředí. Služba je poskytována osobám žijícím na území Ostravy a v 

blízkém okolí. Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek schopností a dovedností zvládat 

bydlení/domácnost.  V roce 2018 jsme poskytovali sociální službu celkem 65 uživatelům z toho 52 

uživatelů s uvedeným místem trvalého bydliště ve městě Ostrava a jejich městských částkech a 13 osob s 

evidovaným trvalým bydlištěm mimo území města Ostravy v MSK. 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet uživatelů v terénní sociální službě: 

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

Počet uživatelů v nácvikových bytech: 

Počet uživatelů s následným bydlením: 

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení

MENS SANA, z.ú.



27 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

7 (v 5KP uvedeno 10 míst)

3 úvazky PvPP

bude doplněno

5 osob

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč

bude upřesněno

14 000 000 Kč

14 000 000 Kč

2 940 000 Kč

9 608 000 Kč

1 452 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6 nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

hledání vhodných prostor pro realizaci služby 2019 - 2020 

rekonstrukce prostor, nábor nových uživatelů a pracovníků v přímé péči 2020 - 2021 

zahájení provozu chráněného bydlení 2021 - 2022 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nenalezení vhodných prostor pro službu

změna hospodářského cyklu na kontrakci - snížení objemu fin. prostředků na sociální služby

nepřipravenost klientů

výběr motivovaných a zkušených zaměstnanců

nastavení vhodných pravidel pobytové sociální služby

informační kampaň v rámci zainteresovaných subjektů, pořízení vhodných bytových prostor, 

informační kampaň v rámci zainteresovaných subjektů, registrace služby 2020 - 2021

vyjednávání k zařazení do KS sociálních služeb 2020 - 2021

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (úhrady uživatelů):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Navýšit kapacitu chráněného bydlení o celkově o 7 lůžek pro CS s duální diagnózou v komunitním typu 

bydlení. Kvalita života klientů ve službě chráněného bydlení výrazně přispívá k lepšímu sociálnímu 

začlenění osob s duševním onemocněním než pobyt v psychiatrických nemocnicích. Služby v komunitě 

(ve vlastním prostředí pacientů/klientů) existují jen na některých místech, a to ještě v nedostatečné 

míře. Zájmem odborníků je přenést péči o osoby s duševním onemocněním do komunity tak, aby klienti 

mohli žít ve svém přirozeném prostředí. 

Mladí a dospělí (19-64 let) s duševním onemocněním a  popř. s další diagnózou, která je kontraindikací 

pro přijetí do pobytového zařízení. Jedná se o osoby po propuštění z léčby závislosti na alkoholu či 

návykových látkách popř. o osoby s mentální retardací.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Počet bytových jednotek: 

Počet uživatelů:

Charita sv. Alexandra

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení

Asociace TRIGON o.p.s.
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 setkání/rok

bude doplněno (v 5KP 4 konference/období)

15/workshop, 40/konference

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4 zajištění prostor pro konání workshopu/konference

5

Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

společný výběr tématu

zajištění financování

oslovení lektorů/přednášejících

realizace workshopu/konference

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

neshoda v tématu konference/workshopu

nezapojení ostatních subjektů v rámci PS

souběh s jinými podobnými akcemi

nezájem zdravotnického sektoru o konání akce

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - KÚ MSK

- účastnický poplatek

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Realizace konference či worshopu (vždy jednou za rok), který by reagoval na aktuální dění v oblasti 

duševního zdraví (zejména pak s akcentem na probíhající reformu psychiatrické péče) a propojoval tak 

mezirezortní setkání ze sociální a zdravotnické oblasti.

Odborná veřejnost z oblasti duševního zdraví (sociální pracovníci, psychiatři, psychologové, 

psychiatrické sestry, pracovníci v sociálních službách a další)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):
Počet účastníků za rok:

Počet setkání (kulaté stoly, worskhopy):

Uskutečněná konference: 

ostatní členové PS

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti

MENS SANA, z.ú.
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

4 jednání/rok

2 prezentace/rok

5 konzultací/rok

bude doplněno

4 stáže/rok

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajistit účast psychiatrů na jednáních pracovní skupiny

udržovat průběžnou komunikaci a výměnu informací v oblasti reformy psychiatrické péče

zajistit prezentaci poskytovatelů sociálních služeb na odborných zdravotnických seminářích

dohodnout způsob poskytování konzultací ze strany psychiatrů

podporovat spolupráci mezi sociálními službami navzájem

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem zdravotnického sektoru

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK:

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Systémová spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými a sociálními službami, včetně komunikace a 

propojení těchto služeb je v současné době nedostatečná. Nedílnou součástí procesu spolupráce je 

aktivní zapojení psychiatrů a dalších relevantních specialistů, popř. jejich zástupců do procesu 

komunitního plánování i do konkrétních aktivit KP Ostrava. Pro bližší seznámení obou sektorů je žádoucí 

zajistit vzájemné výměnné stáže 1 - 3 denních mezi subjekty obou sektorů.

odborní zdravotničtí pracovníci (psychiatři, psychiatrické sestry atd.), zástupci z další relevantních 

spolupracujících subjektů (MZ, MPSV atd.).

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet společných jednání se zdravotníky:

Počet prezentací poskytovatelů na 

seminářích:

Počet uskutečněných konzultací:

Počet uskutečněných výměnných stáží:

Počet vzniklých CDZ: 

členové PS

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty

manažer PS
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

18 úvazků PvPP

bude doplněno

bude doplněno

0 Kč

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy

zajistit financování budoucího provoz

navýšit kapacitu sociálních služeb a aktivit v souladu se zjištěnými potřebami

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek zdravotnického personálu

neufinancovatelnost zdravotní části ze zdravotního pojištění

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Pro efektivní péči o osoby s duševním onemocněním se jeví jako nezbytné podporovat vznik a rozvoj 

činnosti terénních týmů a návazných sociálních služeb a aktivit v souvislosti s transformací psychiatrické 

péče v MSK (např.: služby následné péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy). Jako žádoucí se jeví 

navázat kontakt s klientem již během hospitalizace. Spolupráce se zdravotnickým zařízením a práce s 

klientem i během hospitalizace znamená vyšší požadavky na personál a náklady na dopravu. Pro 

Ostravu to znamená 3 CDZ týmy, resp. 3 multidisciplinární týmy postupně rozšiřujícími se pro spádové 

území Ostrava centrum, Ostrava západ (Poruba a okolí) a Ostrava jih (Ostrava Jih a okolí). V roce 2020 

by měl mít každý tým minimálně 2 úvazky přímé péče a s opakovaným rozšířením kapacity o 2 úvazky 

přímé péče v roce následujícím. Ve spolupráci s regionálním konzultantem se bude rozvíjet také 

zdravotní část týmu.

zainteresovaní zástupci veřejné správy, NNO, SMO a zdravotnických zařízení

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Nové či rozvojejové soc. aktivity: 

Počet nových úvazků pracovníků přímé 

péče:

Nové či rozvojejové soc. služby: 

MZ, NNO, SMO, zdravotnická zařízení

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.3 Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných sociálních služeb a aktivit v 

souvislosti s transformací psychiatrické péče (např.: služby následné péče, volný čas, multidisciplinární 

terénní týmy)

manažer PS
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno (v 5KP uvedeny 4 úvazky)

bude doplněno

bude doplněno

1 650 000 Kč

1 650 000 Kč

1 650 000 Kč

1 650 000 Kč

0 Kč

6 600 000 Kč

6 600 000 Kč

1 600 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

výběr pracovníků a uzavírání pracovních smluv 1-3/2019

zajištění vzdělávacího kurzu - 3-6/2019

metodická, psych. podpora a supervize 2019

peer práce s klienty, spolupráce s dalšími sociálními a zdravotnickými zařízeními, osvětová 

činnost 2019

zhodnocení projektu 12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční udržitelnost - neposkytnutí dotací v očekávané výši

opožděné platby na začátku roku - problém s uzavíráním smluv na HPP

zvýšená nemocnost CS

změna trendu podpory práce peer konzultantů

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): MZ

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu práce

4.1.1 Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků na duševní onemocnění 

(peer konzultanti)

MENS SANA, z.ú.

anonymizováno

Zajistit CS metodickou, poradenskou, psychologickou a supervizní podporu, zajistit další profesní 

vzdělávání (Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví). Peer konzultanti pro svou práci 

potřebují i technické zázemí (přístup k PC, internetu, tiskárně) a telefon.

Osoby s duševním onemocněním nebo kognitivním deficitem (OZZ/OZP), které mají dlouhodoběji 

stabilizován svůj zdravotní stav a na subjektivní rovině zvládnuté své duševní onemocnění tak, aby svou 

zkušenost byli schopni předávat klientům, se kterými budou pracovat.

Počet uživatelů: 

Počet odpracovaných hodin: 

Počet peer konzultatntů: 



32 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

29 míst

16 úvazků (v 5KP uvedeno 41 zkrácených úvazků)

11 334 000 Kč

11 334 000 Kč

11 334 000 Kč

11 334 000 Kč

5 700 000 Kč

51 036 000 Kč

56 736 000 Kč

8 368 000 Kč

8 368 000 Kč

40 000 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

rekonstrukce prostor a navýšení kapacity, zahájení provozu

zajištění dostatečného množství zakázek

navyšování úvazků a nová pracovní místa

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nalezení vhodných míst pro provozování chráněného zaměstnávání či sociální podnikání

nedostatek finančních zdrojů

tržní prostředí

náročnost převažující cílové skupiny

4.rok (2022)

Zdroje financování:

předpoklad

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (vlastní zdroje):

Náklady za celé období:

předpoklad

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

předpoklad

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Nabídka pracovního uplatnění pro osoby s duševním onemocněním je na stávajícím trhu práce 

nedostatečná a je ovlivněna nízkým povědomím a předsudky zaměstnavatelů o tom, co duševní 

onemocnění obnáší, možnými obavami vůči omezením takového zaměstnance a přizpůsobení 

pracovního místa. Nabídka zaměstnání a jeho zprostředkování je ze strany ÚP nedostatečná, možným 

důvodem může být nízká schopnost zachytit a vyhodnotit individuální potřeby klienta a zohlednit je v 

procesu zprostředkování zaměstnání (závažnost omezení, schopnosti a kompetence na straně klienta 

versus požadavky a nabídka ze strany zaměstnavatele). Zainteresované subjekty připravují  rozšíření 

chráněných pracovišť pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj sociálního podnikání na území 

města Ostravy, přičemž zohlední potřeby zaměstnanců s psychickým onemocněním. 

Cílovou skupinou jsou primárně především osoby s psychickým onemocněním a přidruženým lehkým 

mentálním postižením nebo duální diagnózou, ojediněle s jiným ZP. Jsou to lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní nebo absolventi škol, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nenašli v 

ostravském regionu pracovní uplatnění. 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst:

Počet úvazků pro CS: 

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

Spirála o.p.s., MENS SANA, z.ú.

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu práce

Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť

AsociaceTrigon o.p.s.



33 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 web

50 osob

500 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

500 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2 nízká součinnost dalších subjektů

3

4

5

1

2 spolupracovat při vytváření webového portálu a následně mobilní aplikace s IT firmou 06/2019

3

4

5

Ostrava, Moravskoslezský kraj, ČR

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

definovat konkrétní podobu a funkčnost portálu, navázání spolupráce s partnery 06/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

technická náročnost

nedostatečné finanční zajištění 

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (dar Tieto):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Aktivita vede k vytvoření webového portálu ve spolupráci s vybranou IT firmou, který bude sdružovat 

nabídky a potpávky sociálních podniků a služeb případně souvisejících aktivit na jednom místě a tím 

vytvářet prostor pro poptávku či směnu v nabízených činnostech a propojovat neziskový sektor s 

komerčním sektorem. 

1. Pomáhající neziskové organizace a sociální podniky, které naplňují společensky prospěšné poslání. 

2. Firmy a jednotlivci, kteří se chtějí chovat společensky odpovědně a podporovat činnost pomáhajících 

organizací.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet podpořených organizací:

Počet vytvořených webových portálů

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.2 Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit v oblasti zaměstnávání

4.2.1 Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci

Spirála, o.p.s
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 firem

1

4

bude doplněno (v 5KP uvedeno 15 NNO)

bude doplněno (v 5KP uvedeno 4 akce)

70

415 000 Kč

600 000 Kč

630 000 Kč

660 000 Kč

0 Kč

2 305 000 Kč

2 305 000 Kč

0 Kč

920 000 Kč

1 385 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1 nízká součinnost dalších subjektů

2 nedostatečné finanční zajištění

3 technické zajištění aplikace

4

5

1

2 vytvoření marketingové strategie, oslovování firem 12/2019

3 pilotní provozování portálu, ověřování funkčnosti a eliminace problémů 12/2019

4 provoz portálu 01/2020

5

Ostrava, Moravskoslezský kraj, ČR

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

obsahové plnění portálu (oslovování neziskových org., sociálních podniků, aktivní spolupráce na 

vytváření obsahu, workshopy pro organizace – marketingové zaměření, jak vytvořit zajímavou 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (úřad práce, vlastní zdroje, nadace):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Aktivita vede k provozování webového portálu ve spolupráci s vybranou IT firmou, který bude 

sdružovat nabídky a poptávky sociálních podniků a služeb případně souvisejících aktivit na jednom 

místě a tím vytvářet prostor pro poptávku či směnu v nabízených činnostech a propojovat 

neziskový sektor s komerčním sektorem. Rozvoj mezioborové spolupráce, aktivizace společenské 

odpovědnosti firem a aktivní propojování neziskových organizací s lokálními partnery. Pro správu a 

provoz portálu vznikne jedno pracovní místo vyhrazeno pro OZP.

1. Pomáhající neziskové organizace a sociální podniky, které naplňují společensky prospěšné poslání. 

2. Firmy a jednotlivci, kteří se chtějí chovat společensky odpovědně a podporovat činnost pomáhajících 

organizací. 3. Lidé se zdravotním postižením.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet zapojených firem:

Počet nových úvazků zaměstnanců OZP:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet uživatelů:

Počet zapojených NNO: 

Uskutečněné workshopy: 

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.2 Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit v oblasti zaměstnávání

4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace

Spirála, o.p.s
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OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým 
u laické i odborné veřejnosti 

Opatření 1.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků, úředníků a sociálních pracovníků v ostatních 
sociálních službách a zdravotnického personálu  

Opatření 1.2 
Rozvíjet povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým 
u široké veřejnosti 

Aktivita 1.2.1 
Realizovat informační aktivity za účelem zvýšení povědomí široké veřejnosti 
o potřebách občanů se zrakovým postižením (vč. bezbariérového pohybu 
ve veřejném prostoru) 

 

Cíl 2 Zpřístupnit veřejný prostor a odstranit bariéry pohybu  

Opatření 2.1 Posílit koordinaci a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti  

Aktivita 2.1.1 
Podílet se na rozvoji systému výměny informací a uplatňování opravných 
mechanismů ve spolupráci s dotčenými aktéry 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 akce/rok (4 akce/období)

25 jednání/rok (100 jednání/období)

3-4 akce/rok (15 akcí/období) 

3 akce/rok (12 akcí/období)

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

nepochopení tématu, nízká míra srozumitelnosti

nedostatek časových možností a příležitostí pro realizaci aktivit

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma); realizovat vzdělávací aktivity 

(workshopy a semináře, příspěvky na odborných konferencích, vzájemná metodická podpora a realizace 

stáží); zajistit účast zástupce služeb pro zrakově postižené na jednáních ostatních

pracovních skupin KP a dalších platforem a vybrat témata k představení/projednání (ÚP ČR, městské 

obvody - odbory sociální); informovat pracovníky v rámci depistáží; prezentovat příspěvky o cílové 

skupině na odborných zdravotnických konferencích

Počet aktivních účastí na PS KPSS:

Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním 

postižením; děti a dospělí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci 

dětí v raném věku s výše uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. 

Za aktivitu - pedagogové, úředníci, soc. pracovníci, zdravotníci aj. (odborná veřejnost)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma)

Realizovat vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, stáže, konference aj.)

Účast na jednání ostatních PS KP a dalších platforem (ÚP ČR; městské obvody - sociální odb.)

Informovat pracovníky v rámci depistáží 

Prezentace na odborných zdravotnických konferencích

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční prostředky – nedostatek donátorů atd. 

nezájem odborné veřejnosti o danou problematiku 

nedostatečné personální zajištění aktivit 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet příspěvků na odborných 

zdravotnických konferencích:

Počet jednání se zdravotníky:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet realizovaných vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí pedagogických 

pracovníků, úředníků a sociálních pracovníků v ostatních sociálních službách a zdravotnického personálu

KAFIRA o.p.s.

anonymizováno

Tyfloservis, o.p.s.; TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR, 

z.s. - Obl. odbočka Ostrava; Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava; ÚP ČR; jiné NNO; Zdravotnické 

a školské instituce aj.

1.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

5 akcí/rok (20 akcí/období)

3 aktivity/rok (12 aktivit/období)

2500 ks/rok (10 000 ks/období)

1 akce/období

600 000 Kč (100 000 Kč běžná propagace a 500 000 Kč 

zážitková akce)

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

0

900 000 Kč

900 000 Kč

495 000 Kč

200 000 Kč

205 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

nepochopení tématu, nízká míra srozumitelnosti 

nevhodně zacílená propagace (nedostaneme se dostatečně k CS) 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):dary (Muzeum, 

Technická univerzita v Liberci, Knihovna)

aktivní účast na tematických akcích pro veřejnost (Lidé lidem, Křídlení, Bílá pastelka, JobFest, Burza 

práce, Týden rané péče…); realizace informační kampaně (přednášková činnost, workshopy a semináře, 

zážitkové akce - např. Umění žít ve tmě); zpracování a distribuce tištěných informačních materiálů (leták, 

brožura)                                                              

Počet zážitkových akcí:

Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním 

postižením; děti a dospělí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci 

dětí v raném věku s výše uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. 

Za aktivitu - široká veřejnost.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

realizace zážitkové akce

aktivní účast na tématických akcích pro veřejnost (Lidé lidem; Bílá pastelka; Burza práce aj.) 

zpracování a distribuce tištěných propagačních materiálů (leták/brožura) 

realizace informační kampaně (přednášková činnost; workshopy aj.)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem veřejnosti o danou problematiku 

finanční prostředky – nedostatek donátorů atd. 

nedostatečné personální zajištění aktivit 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet tématických akcí s aktivní účastí členů 

PS:

Počet realizovaných aktivit v rámci 

kampaně:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok: 2.rok (2020)

Počet distribuovaných letáků:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.2.1 Realizovat informační aktivity za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách občanů se 

zrakovým postižením (vč. bezbariérového pohybu ve veřejném prostoru)

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

anonymizováno

KAFIRA o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých  ČR, z.s. - Obl. odbočka Ostrava;  Ostravské muzeum, p.o. aj.

1.2 Rozvíjet povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým u veřejnosti

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

25 jednání/rok (100 jednání/období)

50 kontrol/rok (200 kontrol/období)

1 místo/období

105 hodin/rok (420 hodin/období)

84 000 Kč

84 000 Kč

84 000 Kč

84 000 Kč

0 Kč

336 000 Kč

336 000 Kč

168 000 Kč

84 000 Kč

84 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.1.1 Podílet se na rozvoji systému výměny informací a uplatňování opravných mechanismů ve 

spolupráci s dotčenými aktéry

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

anonymizováno

KAFIRA o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR, z.s. - Obl. 

odbočka Ostrava; Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava; SMO; veřejné instituce; architekti; 

stavební úřady; realizátoři staveb aj.

2.1 Posílit koordinaci a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet nově vytvořených DPP na řešení dané 

problematiky:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO; realizovat 

kontroly prováděných stavebních úprav; komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění 

bariéry; participovat na přípravě výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční 

bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři)

Počet odpracovaných hodin poradce na 

problematiku bariér:

Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním 

postižením; děti a dospělí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci 

dětí v raném věku s výše uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. 

Za aktivitu - Děti a dospělí se zrakovým postižením, úředníci, architekti, zástupci NNO, zástupci veřejných 

institucí a široká veřejnost.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO

realizovat kontroly prováděných stavebních úprav 

komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění bariéry

participovat na přípravě výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční bezbariérové 

řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatečná zákonná podpora

nedostatečné personální zajištění aktivity

nedostatek časových možností a příležitostí pro realizaci aktivity

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných jednání (architekti, 

stavební úřady, realizátoři):

Počet uskutečněných kontrol:

statutární město Ostrava

finanční prostředky - nedostatek donátorů atd.

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Navýšit kapacitu a podporovat stabilizaci a kvalitu služeb pro lidi 
se sluchovým postižením 

Opatření 1.1 
Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty 
o možnostech využití služby klienty 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity 
pro pracovníky 

Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi 

Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb 

 

Cíl 2 
Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší 
děti se sluchovým postižením 

Opatření 2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

Aktivita 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti  

Opatření 2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením 

Aktivita 2.2.1 
Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením 

 

Cíl 3 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově postiženým 
občanům u laické i odborné veřejnosti 

Opatření 3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

Aktivita 3.1.1 
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden 
a zdravotnického personálu 

Aktivita 3.1.2 
Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí 
se sluchovým postižením 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 setkání/rok (4 setkání/období)

2 vzdělávání/rok (8 vzdělání/období)

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0

120 000 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

0 Kč

60 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Občané se sluchovým postižením a tlumočníci, přepisovatelé působící v sociálních službách

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet setkání osob se sluch. postižením:

Investiční

Neinvestiční

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nízká účast osob se sluchovým postižením na setkání

neexistence vzdělávací nabídky dle potřeb tlumočníků

neexistence vzdělávací nabídky dle potřeb přepisovatelů

zmapovat vzdělávací potřeby tlumočníků a přepisovatelů 1-3/2019

příprava vzdělání  (zajištění lektorů, účastníků a prostor) 3-4/2019

realizace vzdělání 5/2019

příprava setkání (zajištění účinkujících, účastníků a prostor) 6-8/2019

realizace setkání 9/2019

příprava vzdělání (zajištění lektorů, účastníků a prostor) 8-9/2019

realizace vzdělání 10/2019

stautární město Ostrava

nedostatek financí na realizaci vzdělání

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Karta aktivity

1.1.1 Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity

pro pracovníky

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

anonymizováno

Tichý svět, o.p.s.; Česká unie neslyšících, z.ú.  

1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty

o možnostech využití služby klienty

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Realizovat setkání za účelem zvýšení povědomí a znalostí lidí se sluchovým postižením o tlumočnické 

službě (on-line i fyzické). Dále zmapovat a zrealizovat vzdělávací potřeby tlumočníků a přepisovatelů. 

Počet účastníků:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

0,5 úv. PvPP

270 000 Kč

270 000 Kč

270 000 Kč

270 000 Kč

0 Kč

1 080 000 Kč

1 080 000 Kč

216 000 Kč

864 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6 fluktuace zaměstnanců v Tlumočnické službě

7

1

2

3

4

5

6

7

Karta aktivity

1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

anonymizováno

Česká unie neslyšících, z.ú.  

1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi 

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Navýšení kapacity tlumočnické služby v počtu 0,5 úvazku pracovníků v sociálních

službách na základě jednání se zainteresovanými subjekty a sponzory. 

Počet účastníků:

Ostrava

krajský úřad MSK neschválí navýšení kapacity

nepokrytí nákladů na zvýšení kapacity Tlumočnické služby SMO a MSK

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

nedostatek kvalifikovaných zájemců pracovat v Tlumočnické službě

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

krajský úřad MSK včas nerozhodne o změně v Registru poskytovatelů sociálních služeb

krajský úřad MSK zamítne změnu v Registru poskytovatelů sociálních služeb

krajský úřad MSK včas nerozhodne o navýšení kapacity

interní analýza současného stavu při přepočteném úvazku v přímé péči 4,2 - 1/2019

jednání se SMO a MSK o možnosti navýšení úvazku o 0,5 a jeho financování 2/2019

podání žádosti o změnu v Registru poskytovatelů sociálních služeb 3/2019

podání žádosti o změnu v Krajské síti sociálních služeb MSK 3/2019

podaní žádosti o dofinancování TS na SMO 6/2019

podaní žádosti o dofinancování TS na MSK 6/2019

navyšení kapacity o 0,5 úv. 7/2019

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Občané se sluchovým postižením preferující komunikaci ve znakovém jazyce.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Investiční

Neinvestiční
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 aktivity/rok (12 aktivit pro děti/období)

2 setkání/rok (8 setkání dospělých/období) 

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

0 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

0 Kč

50 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Slyšící děti neslyšících rodičů (dospělí a dětského věku) - tzv. CODA.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet akcí pro dětí:

Investiční

Neinvestiční

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet akcí pro dospělé:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nízká účast dospělých dětí neslyšících rodičů na setkání

nízká účast dětí neslyšících rodičů na aktivitách pro děti

ze setkání dospělých dětí neslyšících rodičů nevyplynou potřeby, dle kterých by se připravili 

aktivity pro děti.

příprava setkání pro dospělé CODA 3-4/2019

realizace setkání pro dospělé CODA 5/2019

příprava aktivit pro děti CODA 8-9/2019

realizace aktivit pro děti CODA 10/2019

příprava setkání pro dospělé CODA 9-10/2019

realizace setkání pro dospělé CODA 11/2019

statutární město Ostrava

nedostatek lidských zdrojů pro přípravu a realizaci aktivit

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Realizovat setkání pro dospělé CODA minimálně 2 x ročně, kde se mimo jiné definují

potřeby těchto lidí a následně realizovat pravidelné aktivity pro děti CODA na základě výstupů ze setkání 

dospělých CODA, minimálně 3 x ročně.

Počet účastníků:

Karta aktivity

2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti 

Setkání dospělých – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.; Aktivity pro děti - Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi) 

anonymizováno

2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 víkendový pobyt/rok (4 víkendové pobyty/období)

3 aktivity/rok (12 jednodenních aktivit/období)

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

200 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

7

8

9

10

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 6 – 18 let.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet pobytů:

Investiční

Neinvestiční

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

neúčast rodin s dětmi na aktivitách

nedostatek financí na realizaci pobytových aktivit

nedostatek lidských zdrojů v organizaci pro realizaci 

připravit jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 1-3/2019

realizace jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 3/2019

připravit jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 4-5/2019

realizace jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 6/2019

připravit pobytovou aktivitu pro rodiny s dětmi 7-8/2019

realizace pobytovou aktivitu pro rodiny s dětmi 9/2019

připravit jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 10-11/2019

realizace jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi 12/2019

Připravit a realizovat jednou ročně víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 

6–18 let a připravit a realizovat třikrát za rok jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením ve věku 6–18 let. 

Počet účastníků:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

CELKEM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet aktivit:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.2.1 Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi) 

anonymizováno

2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude upřesněno

1 setkání/rok (4 setkání/období)

bude upřesněno

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Laická i odborná veřejnost, která může ve škole nebo při práci přijít do kontaktu s osobou se sluchovým 

postižením

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet akcí pro pracovníky ve školství:

Setkání zástupců odborných poraden: 

Investiční

Neinvestiční

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem škol o osvětové akce

nezájem multioborového týmu Centra kochleárních implantací, foniatrických  akcí, porady 

ředitelů a sociálních pracovníků nemocnic o představení PS

nespolupráce odborných poraden na přípravě setkání odborných poraden

příprava osvětové akce o sociálních službách a problematice sluchového postižení na jednotlivých 

školách

představení PS v multioborového týmu Centra kochleárních implantací a stát se jejich členem 

příprava setkání odborných poraden 8-9/2019

realizace setkání odborných poraden 10/2019

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Karta aktivity

3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí

pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden a

zdravotnického personálu 

Představení PS a setkání odborných poraden - manažer PS; Osvětové akce na školách - Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi)

anonymizováno

Představení PS - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (RP a SAS pro rodiny s dětmi); Tichý svět, o.p.s

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet příspěvků na akcích :

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Realizovat osvětové akce o sociálních službách a problematice sluchového postižení na jednotlivých 

školách (v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, akce pro ostatní ZŠ a MŠ v Ostravě ve spolupráci se SPC); 

prezentace sociálních služeb pro sluchově postižené na poradě ředitelů ZŠ a MŠ; vytvořit přehled 

odborných poraden a zorganizovat jednou ročně setkání poraden a sociálních služeb za účelem zvýšení 

kompetencí pracovníků v oblasti práce s lidmi se sluchovým postižením (definice problémů, hranice a 

možné formy spolupráce); prezentovat příspěvky o službách pro cílovou skupinu na odborných 

foniatrických akcích, na setkání pedagogů ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě s lékaři a 

zdravotníky. 

Počet účastníků:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2-3 účasti/rok (10 účastí/období)

2 konference/období

bude upřesněno

0 Kč

40 000 Kč

0 Kč

40 000 Kč

0 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

40 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

Karta aktivity

3.1.2 Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí se

sluchovým postižením

Představení PS - manažer PS; Konference - bude upřesněno

anonymizováno

Konference - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - RP a SAS pro rodiny s dětmi; Česká unie 

neslyšících, z.ú.; Tichý svět, o.p.s.; Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020) konference

Počet konferencí:

3.rok (2021)

4.rok (2022) konference

Realizovat konference o problematice lidí se sluchovým postižením pro pracovníky v sociálních službách 

jednou za dva roky a zajistit účast zástupce služeb pro lidi se sluchovým postižením na jednáních 

pracovních skupin komunitního plánování.

Počet účastníků konference:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek financí

nízká účast 

nevyhovující prostor pro tlumočníka a přepisovatele

příprava konference 2019

představení PS v jiné PS KP 3/2019

představení PS v jiné PS KP 11/2019

CELKEM 

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Odborná veřejnost - zaměstnanci sociálních služeb

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet účastí na jednání ostatních PS:

Investiční

Neinvestiční
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OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Podporovat rozvoj sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením včetně 
autismu 

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením 

Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče 

Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence 

Aktivita 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem  

Aktivita 1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby 

Aktivita 1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení 

Opatření 1.2 
Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem 
a atypickým chováním 

Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním 

Aktivita 1.2.2 
Podpořit vznik služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi 
s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním (agrese, autismus, 
mentální postižení, duševní porucha) 

Aktivita 1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním  

 

Cíl 2 
Zajistit adekvátní pomoc pečujícím rodinám při zabezpečení potřeb osob 
se zdravotním postižením a zvládání náročných životních situací  

Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami 

Aktivita 2.1.1 
Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké 
ve zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu  

Aktivita 2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením 

 

Cíl 3 Zkvalitnit trávení volného času lidem se zdravotním postižením 

Opatření 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby 

Aktivita 3.1.1 
Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně 
rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb  

Opatření 3.2 
Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí 
a podporovat jejich sportovní aktivity  

Aktivita 3.2.1 Podpořit integraci dětí s postižením do dětských heren a hřišť  

Aktivita 3.2.2 Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením 

 

Cíl 4 
Usilovat o uznání Ostravy jako „Města bez bariér“ a pomáhat ke snižování 
stavebně-technických bariér ve městě 

Opatření 4.1 
Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů 
a veřejnosti  

Aktivita 4.1.1 
Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační 
činnosti 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 úvazek PvPP

540 000 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

0 Kč

2 160 000 Kč

2 160 000 Kč

540 000 Kč

1 620 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Preventivní služba rané péče je poskytovaná rodinám s dětmi s postižením v raném věku (do 7 let). 

Zejména v případě rodin s dětmi s poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto diagnozu se 

zájem o poskytování služby rané péče zvyšuje. Můžeme předpokládáat, že tato tendence bude i v 

příštích letech pokračovat a to mimo jiné také z důvodu povinného screeningu v 18 měsících dítěte v 

podobě dotazníku zaměřeného na příznaky PAS. Z důvodu naplněnosti kapacit sociálních služeb rané 

péče na území města Ostravy je potřeba navýšit tyto kapacity a to navýšením počtu úvazků v přímé péči 

o 1,0 úvazek.

Počet účastníků:

Rodiny s dětmi s MTKP v raném věku (do 7 let věku dítěte)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajištění navýšení kapacity v krajské síti sociálních služeb (jednání MSK, SMO) 9-10/2018 

vyhlášení výběrového řízení na pozici poradce rané péče 11/2018 

výběrové řízení na pozici poradce rané péče 12(2018

provoz sociální služby RP s navýšenou kapacitou o 1,0 úvazku 1/2019 - 12/2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zajištění financování nákladů spojených s navýšením kapacity

personální zajištění aktivity

udržení nového zaměstnance v sociální službě

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

 1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče

AlFi, z.s.

anonymizováno

SD Salome

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 úvazky PvPP

200 000 Kč

440 000 Kč

650 000 Kč

870 000 Kč

0 Kč

2 160 000 Kč

2 160 000 Kč

332 000 Kč

1 328 000 Kč

500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

2

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

nedostatečná kvalifikace a motivace zájemců o zaměstnání

nedostatečný počet zájemců o službu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): tržby OA

Navýšení kapacity osobní asistence. Zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy. 

Zajistit financování budoucího provozu. Navýšit kapacitu osobní asistence v počtu 5 úvazků pracovníků v 

přímé péči.

Počet účastníků:

Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

požádat SMO a MSK o navýšení kapacity v základní krajské síti sociálních služeb 9/2018 

po schválení výběrové řízení a oslovení cílové skupiny 1/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nízká míra nezaměstnanosti

nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách (osobních asistentů)

nenavýšení úvazku v krajské síti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

anonymizováno

Centrum pro rodinu a sociální péči, Podané ruce

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 úvazek PvPP

0 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

0 Kč

1 620 000 Kč

1 620 000 Kč

324 000 Kč

729 000 Kč

567 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Podané ruce - osobní asistence

anonymizováno

Centrum pro rodinu  a sociální péči, z. s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 

o.p.s.

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Sociální služby nemohou pružně reagovat na akutní situace a potřeby klientů z důvodu jejich 

nedostatečné kapacity. Vyvstává zde proto potřeba navýšení kapacity u terénní služby osobní asistence, 

která je dlouhodobě nucena odmítat klienty z kapacitních důvodů.

Počet účastníků:

Cílová skupina jsou osoby od 1 roku věku se sníženou soběstačností z důvodu postižení (tělesné, 

duševní, kombinované, porucha autistického spektra, osoby s degenerativním onemocněním).

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava rozpočtu organizace s navýšením úvazku PvSS 7/2019 - 12/2019 

zajištění finančních prostředků 1/2020 - 3/2020  

získání nového zaměstnance 3/2020 - 4/2020 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

získání finančních prostředků pro financování nových úvazků

získání nových zaměstnanců

nesoulad mezi požadavky klientů na služby a možnostmi organizace poskytnou službu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava

nedostatečná znalost problematiky klientů cílové skupiny ze strany osobních asistentek

obava osobních asistentek z práce s určitou skupinou klientů

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): tržby klientů, dotace, dary

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 úvazky PvPP

540 000 Kč

540 000 Kč

1 080 000 Kč

1 080 000 Kč

0 Kč

3 240 000 Kč

3 240 000 Kč

552 000 Kč

2 208 000 Kč

480 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

anonymizováno

Podané ruce, CPZP

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Kapacita osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením je v Ostravě nedostačující. V pořadnících 

čekají žadatelé o  službu osobní asistence dlouhou dobu. Je potřeba  navýšit kapacitu osobní asistence v 

počtu 2 úvazky pracovníků v přímé péči, aby mohli být uspokojeni další žadatelé o službu.

Počet účastníků:

Osoby se zdravotním postižením

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vyhlášení výběrového řízení 02/2019 

žádost na dofinancování 04/19  

jednání se zájemci o službu z pořadníku 02/2019

zaučení nových osobních asistentů 02-03/2019

žádost o rozvoj v rámci řízení 11/2019 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nízká nezaměstnanost

malá motivace k práci osobního asistenta

nízké finanční ohodnocení práce

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

stautární město Ostrava

nepravidelnost práce - nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):
1 úvazek

0 Kč

540 000 Kč

570 000 Kč

600 000 Kč

0 Kč

1 710 000 Kč

1 710 000 Kč

1 710 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Počet nových úvazků všeobecná sestra:

Karta aktivity

 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem 

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem prostřednictvím všeobecné 

sestry pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Uživatelé odlehčovací služby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením se zvýšenou potřebou 

zdravotnického dohledu (24 hod./denně).

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

monitoring reálných potřeb zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby se zvýšeným 

zdravotním dohledem 1-12/2019

v návaznosti na reálnou potřebnost výběr zdravotní sestry HPP nebo DPP/příp. jednání se 

zástupcem homecare, úprava režimu poskytované odlehčovací služby 1-3/2020 

monitoring efektivity realizovaného opatření s ohledem na potřeby cílové skupiny 1-12/2020

nastavení podmínek odlehčovací služby s ohedem na potřeby cílové skupiny 2021-2022

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem o pobytovou odlehčovací službu se zvýšeným zdravotním dohledem ze strany klientů a 

pečujících

chybějící finanční zdroje na pokrytí zvýšených nákladů

vysoká cena odlehčovací služby - nedostupnost pro klienty a pečující

statutární město Ostrava
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

10 míst

3,7 úvazků PvPP

1 524 000 Kč

3 520 000 Kč

3 352 000 Kč

3 352 000 Kč

0 Kč

11 748 000 Kč

11 748 000 Kč

2 937 000 Kč

2 514 000 Kč

6 297 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): EU - IP

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Navýšení okamžité kapacity sociálně terapeutických dílen na 25 klientů a současně rozšíření provozní 

doby služby na 7-15 hod. v pracovní dny.

Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

komunikace se zástupci MMO a KÚ v rámci zajištění financování projektu 1-6/2019 

příprava podkladů k navýšení kapacity v síti 7/2019 

plán úprav prostor 6-12/2019 

 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatečné finanční zdroje

absence zájemců o službu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

 1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2020 - 20 klientů  (20 uzavřených smluv celkem), minimálně 

12 klientů v jednom okamžiku                                                                                            

0,8  sociální pracovník a 3,0 pracovníci v sociálních službách

0 Kč

2 447 000 Kč

2 447 000 Kč

2 447 000 Kč

0 Kč

7 341 000 Kč

7 341 000 Kč

1 835 250 Kč

5 445 750 Kč

60 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

 1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby

JINAK, o. p. s. 

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižen

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

 V únoru 2019 byla zahájena příprava nové registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna 

JINAK, která bude poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením od ledna 2020. Dojde tak ke 

vzniku celkem 15 nových míst v sociálně terapeutické dílně (předpokládáme, že bude uzavřeno celkem 

30 smluv o poskytování sociální služby sociáně terapeutická dílna, kapacita dílny v jednom okamžiku 

bude 15 klientů). Podporu klientům budou poskytovat 0,8 úvazku sociáního pracovníka, 3,0 úvazku 

pracovníci v sociálních službách).                                                                   

Počet účastníků:

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením od 18 let, kteří potřebují podporu při získání 

základních pracovních dovedností a aktuálně nepracují na otevřeném nebo chráněném trhu práce. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajištění vhodných prostor pro dílnu - pronájem 2-3/2019  

žádost o registraci sociálně terapeutické dílny 6/2019  

žádost o vstup do sítě sociálních služeb v MSK 9/2019 

zahájení poskytování služby 1/2020  

jednání se zájemci o službu a příprava pracovního týmu a zahájení poskytování služby 1/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zajištění vhodných prostor pro sociálně terapeutickou dílnu s ohledem na cenu za nájem a 

dopravní dostupnost

zajištění dostatečných finančních zdrojů na provoz terapuetické dílny (služby je klientům 

poskytována bezplatně)

motivovaní pracovníci

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):vlastní zdroje organizace

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2019 - 10 osob (20 hodin podpory face to face denně)

2020 - 13 osob (26 hodin podpory face to face denně)

3,9 úvazků PvPP (v 5KP uvedeno celkem 5úv.)

2 485 378 Kč

2 900 000 Kč

2 900 000 Kč

2 900 000 Kč

0 Kč

11 185 378 Kč

11 185 378 Kč

2 133 587 Kč

8 534 351 Kč

517 440 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): klienti

Od ledna 2019 bude na území města Ostrava působit nově registrovaná sociální služba Podpora 

samostatného bydlení JINAK. Dojde tak k rozšíření kapacity podpory samostatného bydlení v Ostravě o 

10 osob (podporu budou poskytovat 1,7 úvazku sociálního pracovníka a 2,2 úvazku pracovníků v 

sociálních službách). K dalšímu předpokládanému navýšení dojde v roce 2020, a to o jeden úvazek 

pracovníka v sociálních službách a o 3 podporované osoby. Komentář ke kapacitě: Počet osob se může 

různit podle potřeby rozsahu podpory (kolik hodin denně, týdně). Praxe ukazuje, že se potřeba podpory 

snižuje v souladu s upevňováním dovedností, které lidé v pobytových službách neměli možnost získat. 

Pracujeme v modelu, že osmihodinová směna pracovníka v sociálních službách je rozdělena na 6 hodin 

podpory face to face a 2 hodiny jsou určeny na přejezdy mezi domácnostmi (MHD), zpracování 

individuálních záznamů o průběhu služby, porady, supervize, vzdělávání apod.). 

Počet účastníků:

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením nebo s duševním onemocněním od 18 let, kteří k 

tomu, aby mohli žít samostatně ve své domácnosti, potřebují podporu asistenta, a to zejména při 

rozhodování v každodenním životě.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příjem a zaškolování nových pracovníků 1-2/2019  

průběžné jednání se zájemci a zahájení podpory jednotlivých osob 3-12/2019 

průběžná podpora klientů služby 1/2019 - 12/2022 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

neochota opatrovníků (rodinných i veřejných) podpořit lidi v přechodu z pobytové služby do 

vlastní domácnosti
nedostatek vhodných malometrážních nízkonákladových bytů pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním a nízkými příjmy
lidé se zdravotním znevýhodněním nebo duševním onemocněním využívající podporu 

samostatného bydlení nemají dost financí na úhradu potřebné podpory 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

JINAK, o. p. s. 

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením 

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1,5 úvazků PvPP (v 5KP uvedeno celkem 5úv.)

441 000 Kč

660 000 Kč

1 130 000 Kč

1 170 000 Kč

0 Kč

3 401 000 Kč

3 401 000 Kč

224 000 Kč

3 037 000 Kč

140 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

 1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

Slezská diakonie, NOE Ostrava

anonymizováno

 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižení

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

S ohledem na potřeby zájemců o službu podpora samostatného bydlení od 1. 1. 2020 navýšení kapacity 

o 0,5 úvazku v přímé práci, od 1. 1. 2021 navýšení kapacity o 1 úvazek. Umožnit lidem s mentálním 

postižením žít co nejsamostatnější život v běžném přirozeném prostředí.

Počet účastníků:

Dospělí lidé s mentálním postižením.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vyjednávání s MMO a MSK 2/2019

navýšení úvazku v síti 9/2019

vyhlášení výběrového řízení na pozici PSS DPČ 11/2019

nástup nového pracovníka 1/2020 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek vhodného a dostupného bydlení

časová náročnost terénní služby – doprava pracovníků k a od uživatele

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (IP, 313, dotace kraj): 

- jiné (specifikovat): úhrady uživatelů

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

6 míst

2 úvazky PvPP

25 000 000 Kč

540 000 Kč

1 080 000 Kč

1 080 000 Kč

25 000 000 Kč

2 700 000 Kč

27 700 000 Kč

675 000 Kč

1 620 000 Kč

25 405 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

personální riziko

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné: Evropské zdroje, dotace a granty

Aktivita je zaměřena na navýšení kapacity denního stacionáře pro osoby s autismem a atypickým 

chováním (PAS+) a to v rocích 2020 a 2021, včetně přesunu stacionáře do nových prostor.

Aktivita reaguje na poptávku po službě pro klienty s PAS+ a potřebě většího prostoru a 

individualizovanějšího přístupu ke klientům.

Počet účastníků:

osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a atypickým chováním od 16 let 

(PAS+)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

rekonstrukce objektu stacionáře, včetně jeho vybavování 1-12/2019 

výběrové řízení na nového pracovníka 11-12/2019 

spuštění provozu stacionáře v nových prostorách a nástup nového pracovníka, včetně navýšení 

kapacity o 3 klienty 1/2020

výběrové řízení na nového pracovníka 11-12/2020 

nástup nového pracovníka a navýšení kapacity o 3 klienty 1/2021 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

problematika získání zdrojů EU pro rozšíření prostorové kapacity stacionáře

problematika vhodnosti a dostupnosti objektů pro denní stacionář

nízká míra nezaměstnanosti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

 1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním

MIKASA z.s.

anonymizováno

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

8 míst

40 000 000 Kč

4 600 000 Kč

4 600 000 Kč

4 600 000 Kč

40 000 000 Kč

13 800 000 Kč

53 800 000 Kč

4 140 000 Kč

6 900 000 Kč

42 760 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.2.2 Podpořit vznik služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi s autismem, mentálním 

postižením a atypickým chováním (agrese, autismus, mentální postižení, duševní porucha)

MIKASA z.s.

anonymizováno

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Cílem aktivity je vybudovat v Ostravě specializované pobytové zařízení pro osoby s autismem, 

mentálním postižením a atypickým chováním (PAS+) s kapacitou 8 lůžek.

Počet účastníků:

osoby s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním, PAS+.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace IROP 2019

výstavba objektu 2019 - 2020

otevření nové služby DOZP 2020

provoz služby DOZP 2020 - 2022 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nízká alokace v rámci IROP projektů

neodpovídající finanční alokace v rámci obestavěného prostoru projektů MPSV

nízká míra nezaměstnanosti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava, Moravskoslezský kraj

vysoké náklady na provoz

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): IROP, EU, nadace a 

granty

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

6 míst

700 000 Kč

30 000 000 Kč

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč

30 700 000 Kč

7 000 000 Kč

37 700 000 Kč

2 100 000 Kč

4 200 000 Kč

31 400 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

problematika zajištění personálního obsazení

nepotřebnost pobytové odlehčovací služby

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

finanční náročnost vybudování zázemí odlehčovací služby

Aktivita směřuje k vybudování odlehčovací služby pro děti, mladé lidi a dospělé s různými druhy poruch 

a atypickým chováním, která je v tuto chvíli v Ostravě nedostupná.

Konkrétně se jedná o následující kroky vedoucí k realizaci aktivity:

- zpracovat projektovou dokumentaci k návrhu stavebních úprav/výstavby včetně vyčíslení investičních a 

provozních nákladů po rekonstrukci

- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy

- rekonstruovat vybraný objekt/zrealizovat výstavbu

- navýšit kapacitu o 6 míst

- zajistit financování budoucího provozu

Počet účastníků:

děti, mladí lidé a dospělí s atypickým chováním.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

monitoring potřebnosti odlehčovací služby a zjištění preferované formy 2019

zajišťování finančních prostředků na projektovou dokumentaci při realizaci pobytové formy 2019

zajišťování finančních prostředků na realizaci výstavby a na provozní náklady 2020

zahájení provozu 2021 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náročnost provozu pobytové odlehčovací služby

problematika zajištění finančních prostředků na výstavbu/rekonstrukci objetku pro pobytovou 

odlehčovací službu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava, Moravskoslezský kraj

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním

MIKASA z.s.

anonymizováno

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1,5 úvazků PvPP

40 akcí

400 osob/bude doplněno

810 000,00 Kč

810 000,00 Kč

810 000,00 Kč

810 000,00 Kč

0,00 Kč

3 240 000,00 Kč

3 240 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

800 000,00 Kč

440 000,00 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (EU, fund rising, soc. podnikání):

* zajistit podporu a možnost sdílení rodinám v domácím prostředí (rodiny pečující o osoby se spinálními 

atrofiemi, dystrofiemi, DMO a kombinovaným postižením, mladí dospělí)

* zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy - dostupnost sociálních služeb pro 

osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií

* zajistit vhodné prostory pro edukaci, aktivity a setkávání svépomocných skupin pečujících a mladých 

dospělých

* zajištění seberealizace a uplatnění mladých dospělých (peer konzultanti)

* zajistit financování budoucího provozu - fundraising

* navýšit počet pracovníků v přímé práci s rodinou o 1,5 úv.

Počet účastníků/počet podpořených rodin:

* rodiny pečující o děti a osoby s nervosvlovými onemocněními a DMO

* osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií

* mladí dospělí trpící nervosvalovými onemocněními a DMO

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava a podání projektů a grantů - prostory, aktivity, setkávání, edukace, seberalizace mladých 

dosp. 01-06/2019

jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy - dostupnost sociálních služeb pro 

osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií od 01/2019, dále dle potřeby.

realizace aktivit a podpory cílové skupiny  včetně podpory mladých dospělých 01/2019 - 12/2022

Fundraising - průběžná činnost 01/2019 - 12/2022

navýšení počtu pracovníků v přímé práci s rodinou o 1,5 úv. 01-03/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek finančních zdrojů

nezájem cílové skupiny

nenalezení vhodného prostoru

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí a setkání:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.1 Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké ve zvlášť náročném a 

komplikovaném zdravotním stavu 

ANULIKA z.s.

anonymizováno

Fakultní nemocnice Ostrava, SMáci z.s., Krajský úřad

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20

0,5 úvazku PvPP

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

135 000 Kč

270 000 Kč

270 000 Kč

270 000 Kč

0 Kč

945 000 Kč

945 000 Kč

420 000,00 Kč

325 000,00 Kč

200 000,00 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

ANULIKA z.s.

anonymizováno

MIKASA z.s., Centrum pro rodinu a další členové PS MTKP

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet setkání svépomocných skupin:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Zvýšení informovanosti o možnostech podpory při osamostatňování osob se zdravotním postižením, 

osvětová činnost a multidisciplinární spolupráce pečujícím i osobám se zdravotním postižením 

realizovaná formou:

* kulatých stolů subjektů KP a zástupců zdravotnických zařízení,

* osvětové a propagační činnosti ve zdravotnických zařízeních,

* užší a multidisciplinární spolupráce subjektů KP při podpoře osamostatňování osob se zdravotním 

postižením,

* realizace projektu "To jsme my", který bude zaměřen na podporu seberealizace a smysluplného 

uplatnění osob se zdravotním postižením (zejména mladých dospělých).

"To jsme my" - platforma setkávání a společné realizace mini projektů mladých dospělých. Www 

stránky, sociální sítě, peer poradenství, práce s videem a zvukem, nabídka kancelářských prací, 

mapování bariér ve městě, recenze kompenzačních pomůcek, spolupráce při vývoji technologií pro 

zdravotně postižené, správa aplikací sociálních sítí a www stránek na zakázku, jednoduché grafické 

práce. Podstatnou součástí projektu budou specializovaná školení pro členy týmu (střih videa, základy 

kamery, marketing na sociálních sítích apod.) a nákup základních pomůcek - kamera, grafický počítač, 

pomůcky, spotřební materiál, pronájmy, doména, prostředí pro tvorbu www stránek. Předpokládáme 

postupné rozšiřování aktivity o klienty jiných poskytovatelů - podpora osamostatnění a seberealizace.

Počet účastníků svépomocných aktivit:

* mladí dospělí trpící nervosvalovými onemocněními a DMO

* osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií

* osoby se zdravotním postižením - klienti dalších poskytovatelů sociálních služeb opouštějící službu 

nebo hledající seberealizaci a uplatnění

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava projektu, www stránek, týmu, zajištění financování 01-06/2019

zajištění vhodných prostor 01-06/2019

plná realizace aktivit - od 07/2019 (za předpokladu zajištění financování)

rozšiřování o klienty dalších poskytovatelů předpoklad od 01/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek finančních zdrojů

nezájem cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet účastníků projektu - kapacita:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava, Moravskoslezský kraj

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (nadace, FR, EU, vlastní činnost):

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Počet proškolených facilitátorů:

Počet aktivit zaměřených na předávání 

informací rodinám:

Počet aktivit zaměřených na podporu 

osamostatňování:

Počet osvětových aktivit:

Investiční

1.rok (2019)
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2 společenské akce/rok

4 kulturní aktivity/rok 

2 sportovní aktivity/měsíc 

2 rekondiční pobyty pro 20 účastníků/rok 

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

600 000 Kč

600 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):dary, nadace, městské obvody

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

realizovat společenské akce

podporovat kulturní a sportovních aktivit 

realizovat rekondiční pobyty

Počet rekondičních pobytů/účastníků:

osoby s MTKP

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

bude doplněno

bude doplněno

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet společenských akcí:

Počet kulturních aktivit:

statutární město Ostrava

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

Karta aktivity

3.1.1 Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně rekondičních pobytů pro 

uživatele transformovaných služeb 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

anonymizováno

 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby 

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet sportovních aktivit: 

3.rok (2021)

4.rok (2022)
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplěno

bude doplěno

0 Kč

30 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3 zajištění financování projektu zapojením do vyhlášneých dotačních programů 9-10/2019 

4 monitoring heren vhodných pro integraci - navázání komunikace s provozovateli heren 1-3/2020 

5

6

tvorba osvětových materiálů, informovanost zaměstnanců heren, postupné návštěvy heren v 

rámci volnočasových aktivit zainteresovaných subjektů za podpory zaměstnanců realizátorů 

aktivity, podpora pečujících při návštěvách heren 4-12/2020

Karta aktivity

3.2.1 Podpořit integrací dětí s postižením do dětských heren a hřišť 

AlFi, z.s.

anonymizováno

SD Salome, ABC, CPR

 3.2 Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí a podporovat jejich 

sportovní aktivity 

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Rodiče dětí s MTKP nemají možnost využít běžně dostupných prostor pro adekvátní trávení volného 

času. Akceptace a přijetí dětí se ZP v hernách či jiném prostoru dostupném běžné populaci, kde by bylo 

možné bezpečně a bezproblémově trávit volný čas, je problematická. Cílem aktivity je pomoci rodinám s 

dětmi s postižením překonat obavy z návštěvy veřejných prostor pomocí navázání komunikace s 

provozovateli heren a volnočasových prostor, zvyšování osvěty zaměstnanců těchto provozoven a tím 

zvýšení porozumění a přijetí dětí s postižením.

Počet účastníků:

děti s MTKP

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

sestavení realizačního týmu aktivit, naplánování postupu realizace aktivity 8/2019 

dotazníkové šetření - zjištění zájmu o aktivitu ze strany pečujících o děti s MTKP 8/2019

vytvoření seznamu dětských heren a hřišť tzv. "autism friendly" a jejich distribuce směrem k 

pečujícím 12/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nevstřícnost provozovatelů dětských heren a dalších volnočasových provozoven 

nezájem ze strany rodičů/pečujících

nevstřícnost ze strany rodičů zdravých dětí v hernách/provozovnách 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet dětských heren umožňujících vstup dětem se ZP:

Seznam a mapa „přívětivých“ dětských 

heren pro děti se ZP:

statutární město Ostrava

nezajištění finančních prostředků na uskutečnění aktivity v roce 2019 z důvodu nejistoty schválení 5.KP

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):dary, nadace, městské 

obvody

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

10 000 Kč

30 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

0 Kč

90 000 Kč

90 000 Kč

60 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.2.2 Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením

Abc, o.p.s.

anonymizováno

 3.2 Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí a podporovat jejich 

sportovní aktivity 

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

zmapování potřeb dětí se ZP v oblasti sportu a volného času, zajištění nabídky aktivit nezaměřených na 

výkon, soupeření, podpora dětí se ZP k zapojení do sportovních aktivit se zdravými dětmi

Počet účastníků:

děti se zdravotním postižením 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

mapování zájmu, hledání prostor, trenéra,financování 1-4/2019

začátečnícké kurzy 5-8/2020

pokročilejší kurzy 8-12/2021

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

najít vhodného trénéra pro aktivitu dětí se ZP

zajištění pronájmu vhodné místnosti

zajištění financí na aktivitu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet sportovních aktivit: 

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

statutární město Ostrava

ochota rodičů vodit dítě pravidelně na aktivitu

zájem dětí o pravidelný sport

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): dary

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

0,4 úvazků (v 5KP uveden 1,0 úvazek)

bude doplněno

bude doplněno

180 000 Kč

220 000 Kč

240 000 Kč

260 000 Kč

0 Kč

900 000 Kč

900 000 Kč

450 000 Kč

150 000 Kč

300 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava

absence dotčeného orgánu

absence osvědčení o autorizaci (ČKIT - specializace bezbariérové užívání staveb)

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): obvody, nadace, vlastní 

zdroje, Ministerstvo pro místní rozvoj: C24

• realizovat mapování objektů z hlediska stavebně-technických bariér ve městě

• zveřejňování výstupů z mapování

• průběžné doplňování mapy přístupnosti města Ostravy

• zajištění konzultační podpory v oblasti odstraňování bariér

• zajištění tvorby bezbariérových studií pro individuální potřeby osob se ZP

• navýšit počet pracovníků související aktivity o 0,4 úvazku na zajištění všech činností

Počet zpracovaných studií: 

• osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

• rodiče s kočárky

• senioři

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

získání financí k realizaci 3/2019

výběrové řízení a proškolení pracovníků 3-5/2019

mapování objektů a zpracování dle kategorizace 1-11/2019

doplňování údajů, posuzování dokumentace, zveřejňování výstupů 1-12/2019

tvorba bezbariérových studií 1-12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

financování

nedostatečná odbornost

udržení pracovníka

Počet nových úvazků pracovníků:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet zmapovaných objektů: 

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

4.1.1 Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační činnosti

Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

anonymizováno

Magistrát města Ostrava - Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení GIS, Tyflocentrum,  

Stavební fakulta VŠB-TUO, katedra Městské inženýrství.

4.1 Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti 

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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DĚTI A RODINA 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející 
se v krizové situaci 

Opatření 1.1 
Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických 
dovedností 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti 
sociální práce s dětmi a jejich rodinami 

Opatření 1.2 
Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích v ambulantní 
i terénní formě  

Aktivita 1.2.1  Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi  

 

Cíl 2 Přispívat k realizaci preventivních opatření pro podporu rodin   

Opatření 2.1 
Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů v rámci 
realizace Koncepce rodinné politiky  

Aktivita 2.1.1 Spoluvytvářet podmínky pro zprostředkování potřeb cílové skupiny  

 

Cíl 3 Rozvíjet spolupráci aktérů v oblasti práce s rodinou s ohroženým dítětem  

Opatření 3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou  

Aktivita 3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD  
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

0

0

2 setkání/rok (8 setkání/období) 

20 osob/rok (160 osob/období)

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

0

80 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

40 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Pololetní setkávání sociálních pracovníků a jiných odborníků nad potřebami rodin a dětí za účelem 

výměny zkušeností, sjednocení praxe na území SMO. Realizovat workshopy, vzdělávání na téma potřeby 

rodin a dětí, sociálních pracovníků a jiných odborníků v oblasti práce s dětmi a rodinou. Nastavení 

multidisciplinární spolupráce s možností zapracování inovativních postupů do Standardů kvality .

Počet účastníků:

sociální pracovníci, další odborníci

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

hledání kvalitního realizátora 1 - 4 / 2019

realizace aktivity 5/2019 - 12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nepřihlásí se žádný vhodný realizátor obsahové stránky aktivity

finanční náročnost

náročná cílová skupina

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet tématických setkání a workshopů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.1.1 Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti sociální práce s dětmi 

a jejich rodinami

 MMO - OSPOD Mgr. Záviš Pavlas, Mgr. Šárka Chytilová

anonymizováno

PS Děti a rodina KP Ostrava,  odd.SPOD SMO, PS Protidrogová prevence, externí lektoři, zdravotníci, PČR, 

školská zařízení

1.1 Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických dovedností

DĚTI A RODINA
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 úv. PvPP

0

0

2 175 000 Kč

2 175 000 Kč

2 175 000 Kč

2 175 000 Kč

200 000 Kč

8 700 000 Kč

8 900 000 Kč

1 740 000 Kč

6 960 000 Kč

200 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Služby KC jsou určeny dětem od 0 do 18 let a jejich rodinám, které potřebují okamžitou pomoc 

v sociálně nepříznivé situaci, jež vnímají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nejsou ji schopni 

zvládnout vlastními silami. Primárně je služba určena dětem, které jsou ohroženy narušenou funkcí 

rodiny, řeší problémy ve školním prostředí, jsou zneužívány okolím nebo se ocitly v jiné náročné životní 

situaci. Cílovou skupinu dále tvoří jejich rodiče či ostatní členové rodiny, kteří řeší konflikty v domácnosti 

nebo rodině, problémy s výchovou dětí, spory o výchovu dětí, životní traumata dětí a jiné krizové 

situace.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

žádost o dotace na provoz služby 10/2018

poskytování služby krizová pomoc - ambulantní a terénní forma (1/2019 - 12/2022)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek finančních prostředků na provoz služby způsobený např. krácením dotací

finanční náročnost

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči v síti:

město Ostrava a okolí

zajištění zařazení do sítě sociálních služeb 9/2018

Karta aktivity

1.2.1 Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

anonymizováno

Policie ČR, OSPOD, klinický psycholog, psychiatr

1.2 Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích c ambulantní i terénní formě

DĚTI A RODINA

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Posláním Krizového centra pro děti a rodinu je poskytování včasné, dosažitelné, krátkodobé pomoci

a podpory dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích souvisejících s osobními,

rodinnými, vztahovými, sociálními či školními problémy. Jedná se o situace, které dítě či jeho blízcí

vnímají jako zátěžové, nepříznivé či ohrožující a které nedokáží zvládnout vlastními silami. Služba je

poskytována ambulantní a terénní formou. Potřeba vzniku služby vychází z dlouhodobých statistik a 

dalších analytických podkladů.

Počet účastníků:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

0

0

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.1.1 Spoluvytvářet podmínky pro uspokojování potřeb cílové skupiny

členové PS Dar KP Ostrava, koordinátorka RP

anonymizováno

koordinátorka RP, MMO, OSVaZ

2.1 Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů v rámci realizace Koncepce 

rodinné politiky

DĚTI A RODINA

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet účastníků jednání k real. AP:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Zmapovat a navrhnout propojení procesů komunitního plánování a naplňování koncepce rodinné 

politiky. Aktivně se podílet na aktualizaci a realizaci akčního plánu koncepce rodinné politiky. 

Komunikovat proces realizace koncepce rodinné politiky včetně výstupů směrem k uživatelům a dalším 

aktérům. Členové PS DaR se mohou podílet na plnění hlavních úkolů v oblasti RP pro rok 2019: 

1. Nastavení systému a sítě aktérů na poli RP, 

2. Komunikace - k veřejnosti, mezi klíčovými aktéry na poli RP, 

3. Mapování, 

4. Akční plán na rok 2020 

Počet účastníků jednání s aktéry RP:

rodiny žijící v Ostravě

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

koordinátorka RP se pravidelně jako host účastní setkání PS DaR

účast členů PS DaR na plnění hlavních úkolů RP 4 - 12/2019

členství členů PS DaR v PS k tvorbě a realizaci rodinné politiky SMO 1 - 12/2019

členové PS součástí funkční sítě odborníků naplňující RP SMO, články na web RP 1-12/2019

členové PS DaR aktivními účastníky Dne pro rodinu, propagace RP na akcích NNO 6-9/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nutná součinnost dalších subjektů

primární zacílení na jiné subjekty než na členy PS DaR

PR prezentace  

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

4 semináře/rok (16 seminářů/období)

cca 38 osob/rok (150 osob/období)

40 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

80 000 Kč

0 Kč

80 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity
DĚTI A RODINA

3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou

3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD

Spolu pro rodinu, z.s.

členové PS DaR KP Ostrava, MMO, OSVaZ, odd.SPOD

anonymizováno

Oslovit zástupce vybraných oddělení SPOD a sociálních služeb. Připravit plán společných aktivit. 

Realizovat facilitované semináře se zástupci sociálních služeb pro rodiny a pracovníky vybraných 

OSPOD při navazování spolupráce v rámci case managementu s rodinou a ohroženým dítětem. 

V roce 2019 budou realizovány facilitované semináře zaměřené na problematiku asistencí u kontaktů a 

předávání dětí v problematických uspořádáních po rozpadu partnerského vztahu rodičů.

I. seminář bude určen pracovníkům orgánů SPOD (město, kraj) a realizátorům asistovaných kontaktů a 

zaměří se na nastavení pravidel a metodiky asistovaných kontaktů a jejich výkaznictví, a na spolupráci 

realizátorů s orgány SPOD.

II. seminář bude určen pro širší odbornou veřejnost (sociální pracovníci SAS, OSP pro rodiny s dětmi, 

OSPOD, realizátoři asistovaných kontaktů) v zaměření na aktuální situaci výkonu asistovaných kontaktů 

ve městě Ostrava, spolupráci a koordinaci v zájmu společných klientů.

Členové PS DaR KP Ostrava, pracovníci OSPOD a sociálních služeb, další odborníci.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Počet vzděl.akcí (facilitovaných seminářů):

Počet účastníků seminářů:

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Zdroje financování:

- z rozpočtu SMO:

- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náročnost - nenalezení dalších zdrojů financování

nutná součinnost dalších subjektů

náročná cílová skupina

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Konzultace Opatření - 12/2018

realizovaný seminář č.I – 3/2019 

realizovaný seminář č. II 10/2019
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OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zajistit dostupnost sociálních služeb pro osoby bez přístřeší se specifickými 
potřebami 

Opatření 1.1 
Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí 
pro osoby bez přístřeší 

Aktivita 1.1.1 
Spolupracovat na vzniku pobytových či terénních sociálních služeb pro osoby 
bez přístřeší s duševními poruchami (mimo služby Azylové domy) 
v produktivním věku 

Aktivita 1.1.2 
Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se 
specifickými potřebami  

Aktivita 1.1.3 
Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené 
do základní sítě sociálních služeb MSK 

 

Cíl 2 
Vytvářet podmínky pro zvýšení dostupnosti vhodného bydlení a pobytových 
služeb  

Opatření 2.1 
Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových 
životních situacích  

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi 

Opatření 2.2 
Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném 
programu k bydlení  

Aktivita 2.2.1 Navýšit kapacitu terénních programů 

Aktivita 2.2.2 
Zařadit služby Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené 
do základní sítě sociálních služeb MSK 

 

Cíl 3 Vytvářet podmínky pro zvýšení zaměstnatelnosti  

Opatření 3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených 

Aktivita 3.1.1 
Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních 
služeb v rámci „tréninkových prostor“ 

Aktivita 3.1.2 Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší 

 

Cíl 4 Zvýšit informovanost veřejnosti o problematice osob bez přístřeší 

Opatření 4.1 
Koordinovat činnosti za účelem zvýšení informovanosti o problematice osob 
bez přístřeší 

Aktivita 4.1.1 Realizovat společnou mediální kampaň 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

min. 30 míst

min. 8 úv. PvPP

0 Kč

0 Kč

0 Kč

13 000 000 Kč

(dokumnetace, rekonstrukce/výstavba) 23 500 000 Kč

13 000 000 Kč

36 500 000 Kč

2 700 000 Kč

19 700 000 Kč

 (EU, IROP) a vlastní příjmy 14 100 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.1 Spolupracovat na vzniku pobytových či terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší s 

duševními poruchami (mimo služby Azylové domy) v produktivním věku

Armáda spásy

anonymizováno

Charita Ostrava, Dům na půl cesty, 

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Mezi  osobami  bez  přístřeší  v  produktivním  věku  je  zaznamenán  nárůst  osob s  duševním  

onemocněním.  Na  území  města  Ostravy  žije  mnoho  osob,  které  jsou ve špatném zdravotním stavu 

a jejichž příjem je na hranici životního či existenčního minima.  Tyto  osoby  nejsou  schopny  vzhledem  

ke  svému  zdravotnímu  stavu  vyhledat  odbornou  lékařskou  pomoc,  nebo  je  pro  ně  tato  pomoc  

nedostupná  (ošetření není vždy bezplatné, naplněná kapacita lékaře aj. ). Pro tyto osoby chybí 

pobytové a terénní sociální služby s doprovodnou zdravotní péčí. Cílem této služby by bylo zajistit 

potřebným osobám bydlení max.na dobu 1 roku.  Za tu dobu by se učili samostatnosti. Ve spolupráci s 

personálem by pokračovali v předepsané terapii (to je důležité, aby jejich léčba měla smysl),učili by se 

vést domácnost, zajistili by si příjem (sociální dávky, ID, platné doklady, práce vhodná jejich omezení). 

Typ  služby - tréninkové byty, forma pobytová. Vhodné personální obsazení alespoň na 0,5 úvazku 

psycholog, adiktolog, nebo psychiatr. Služba by vzhledem k cílové skupině neměla být blízko službám 

ambulantního typu, kde by se uživatelé služby denně mohli potkávat s kamarády z ambulantních služeb 

(NDC, TP, NOC ) a bylo by to pro ně riskantní vydržet v abstinenci, či v léčbě prací. Narušovalo by to jejich 

stabilitu a změnu životního stylu . 

Počet účastníků:

Osoby bez přístřeší se specifickými potřebami, či duševním onemocněním , kteří potřebují individuální 

podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, 

případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vyhledat vhodnou lokalitu ve městě na výstavbu nové budovy pro danou službu do 06/2019

připravit náklady a požádat o dotace IROP, MSK od 06-09/2019

vypsat konkurz na stavební provedení   09-12/2019

výstavba a zařízování nové budovy  01/2020 - 05/2021

zprovoznění služby 06/2021-2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

potřeba zajistit finance 

lokální - najít vhodnou lokalitu, aby to nebylo na okraji města 

rekonstrukce mají větší nepředvidatelné náklady a komplikace 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava

náročná cílová skupina - vyžaduje si součinost více služeb - sociální, propojené na zdravotní, 

rehabilitační  a naopak 

provozní - cílová skupina nemá dostatek financí, aby si služby uhradila 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

29 stávajících a 11 nových míst (v 5KP uvedeno navýšení o 

30 míst)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

17 000 000 Kč

(dle objektu) 14 000 000 Kč 

17 000 000 Kč

31 000 000 Kč

provoz 4 000 000 Kč; rekonstrukce 1 000 000 Kč

provoz 6 000 000 Kč; rekonstrukce 7 000 000 Kč

příjmy od uživatelů 6 900 000 Kč příjmy uživatelů

PSDP 300 000 Kč

jiné obce 100 000 Kč

 AS na rekonstrukci 2 000 000 Kč

jiné zdroje dle skutečných nákladů na rekonstrukci

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.2 Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřešíse specifickými 

potřebami

Armáda spásy v České republice, z.s.

anonymizováno

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší 

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Rozšíření stávajícího domova se zvláštním režimem - v aktuální budově Domova Přístav Ostrava - 

Zukalova není možné navýšit kapacitu služby. Řešením by bylo přestěhovat stávající službu do nových 

prostor současně s navýšením kapacity z 29 na 40 míst.  Na základě analýzy žádostí zájemců o službu 

byla mapována potřeba navýšení kapacity, potřeba vybudovat oddělení pro komplexní ošetřovatelskou 

péči imobilních. Současné prostory jsou pro poskytování péčové služby značně problematické. 2/3 

uživatelů jsou osoby s pohybovým omezením  využívající chodítka a vozíky. Na chodbách se 2 vozíky 

vyhnou jen obtížně, budova B nemá k dispozici výtah, současné prostory jsou nedostačující pro zázemí 

služby a personálu. Do společné jídelny se aktuálně nevejdou všichni uživatelé služby a tak se strava 

podává na etapy. 6 pokojů je třílůžkových, což v situaci, kdy většina využívá invalidní vozík působí 

prostorové konflikty mezi uživateli, navíc nesplňují současný materiálně technický standard sociálních 

služeb a bude se muset do budoucna řešit. Zárověň by se služba dala poskytovat novým zůsobem 

komunitního bydlení - ubytování v tzv. domácnostech. Tuto dobrou praxi již mají v Domově Přístav 

Ostrava - Kunčičky.

Počet účastníků:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají 

sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, 

chronického duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

2019 - zahájení jednání ve věci rozšíření služby a umístění do nových prostor s příslušnými orgány 

SMO a MSK, finanční zabezpečení služby, projektová příprava

2020 - příprava stavební projektové dokumentace pro rekonstrukci vhodného objektu, 

rekonstrukce vybraného objektu

2021 -  rekonstrukce

2022 - nábor zaměstnanců, vzdělávání, stěhování stávající služby a uživatelů, příjem nových 

uživatelů

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

cílová skupina s nízkými příjmy

nízký příspěvek PnP

náročnost cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a okolí

nedostatek personálu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:



73 
 

 

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

29 stávajících a 11 nových míst (v 5KP uvedeno navýšení o 

30 míst)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

17 000 000 Kč

(dle objektu) 14 000 000 Kč 

17 000 000 Kč

31 000 000 Kč

provoz 4 000 000 Kč; rekonstrukce 1 000 000 Kč

provoz 6 000 000 Kč; rekonstrukce 7 000 000 Kč

příjmy od uživatelů 6 900 000 Kč příjmy uživatelů

PSDP 300 000 Kč

jiné obce 100 000 Kč

 AS na rekonstrukci 2 000 000 Kč

jiné zdroje dle skutečných nákladů na rekonstrukci

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.2 Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřešíse specifickými 

potřebami

Armáda spásy v České republice, z.s.

anonymizováno

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší 

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Rozšíření stávajícího domova se zvláštním režimem - v aktuální budově Domova Přístav Ostrava - 

Zukalova není možné navýšit kapacitu služby. Řešením by bylo přestěhovat stávající službu do nových 

prostor současně s navýšením kapacity z 29 na 40 míst.  Na základě analýzy žádostí zájemců o službu 

byla mapována potřeba navýšení kapacity, potřeba vybudovat oddělení pro komplexní ošetřovatelskou 

péči imobilních. Současné prostory jsou pro poskytování péčové služby značně problematické. 2/3 

uživatelů jsou osoby s pohybovým omezením  využívající chodítka a vozíky. Na chodbách se 2 vozíky 

vyhnou jen obtížně, budova B nemá k dispozici výtah, současné prostory jsou nedostačující pro zázemí 

služby a personálu. Do společné jídelny se aktuálně nevejdou všichni uživatelé služby a tak se strava 

podává na etapy. 6 pokojů je třílůžkových, což v situaci, kdy většina využívá invalidní vozík působí 

prostorové konflikty mezi uživateli, navíc nesplňují současný materiálně technický standard sociálních 

služeb a bude se muset do budoucna řešit. Zárověň by se služba dala poskytovat novým zůsobem 

komunitního bydlení - ubytování v tzv. domácnostech. Tuto dobrou praxi již mají v Domově Přístav 

Ostrava - Kunčičky.

Počet účastníků:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají 

sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, 

chronického duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zahájení jednání ve věci rozšíření služby a umístění do nových prostor s příslušnými orgány SMO 

a MSK, finanční zabezpečení služby, projektová příprava - 2019

příprava stavební projektové dokumentace pro rekonstrukci vhodného objektu, rekonstrukce 

vybraného objektu - 2020

rekonstrukce - 2021

nábor zaměstnanců, vzdělávání, stěhování stávající služby a uživatelů, příjem nových uživatelů -  

2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

cílová skupina s nízkými příjmy

nízký příspěvek PnP

náročnost cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Ostrava a okolí

nedostatek personálu

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

8 úvazků PvPP

0 Kč

4 820 000 Kč

4 820 000 Kč

4 820 000 Kč

0 Kč

14 460 000 Kč

14 460 000 Kč

2 900 000 Kč

11 560 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Počet vytvořených míst/lůžek:

Karta aktivity

1.1.3 Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní sítě 

sociálních služeb MSK

Armáda spásy, Charita Ostrava, Spolu pro rodinu

anonymizováno

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší

Zajištění  terénní sociální práce pro osoby bez přístřeší, které z nejrůznějších důvodů nevyužívají nebo 

jen sporadicky využívají navazujících sociálních služeb. V současnosti je služba Terénní programy 

zajišťována třemi organizacemi - Armáda spásy, Charita Ostrava a Spolu pro rodinu. Praxe ukazuje 

velkou potřebnost této služby a nutnost finanční podpory i po ukončení projektu Operační program 

Zaměstnanost.
Osoby bez přístřeší - ženy a muži starší 18 let (příp. 15let), kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace 

ocitli na ulici nebo žijí v komunitě lidí bez domova. Přežívají většinou na ulici, nebo ve veřejně 

přístupných prostorách bez možností ubytování a vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy. 

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Počet účastníků:

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

jednání o zařazení služby do základní sítě - 6/2019

ukočení působení služby v Operačním programu Zaměstnanost - 12/2019

zařazení služby v základní síti a financování z kapitoly 313 od 1/2020

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedojde ke schválení a zajištění financování služby

součinnost dalších subjektů - SMO, MSK - převedení do základní sítě

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

18 míst (v 5KP uvedeno rozšíření o 1 bytovou jednotku)

2 úvazky PvPP

1 080 000 Kč

1 134 000 Kč

1 191 000 Kč

14 198 000 Kč

3 405 000 Kč

17 603 000 Kč

560 000 Kč

provoz 2 745 000 Kč

rekonstrukce 581 200 Kč

IROP - 13 488 100 Kč

příjmy od uživatelů - 100 000 Kč 

zdroje CHO - 128 700 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ostrava a okolí

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

oznámení výsledků poskytnutí dotace z IROP - 05/2019

zahájení rekonstrukce budovy - 06/2019 

dokončení rekonstruce budovy - 11/2019 

přijetí nových zaměstnanců - 01/2020 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční  - nepodaří se získat dotaci na rekonstrukci budovy z IROP

technická náročnost - nedodržení časového plánu přestěhování služby do nových prostor 

(stávající prostory se musí opustit do 31.12.2019)

přestěhování služby do zrekonstruovaného azylového domu - 12/2019 

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné : 

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Rozvoj a zkvalitnění zázemí stávající sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s 

dětmi (dále jen AD) v Ostravě prostřednictvím přesunu místa poskytování služby AD do většího objektu 

na ul. Jedličkova v Ostravě – Zábřehu a jeho stavebních úprav. Realizací projektu dojde k rozšíření 

kapacity služby včetně možnosti přijímat i rodiny s více než 3 dětmi. Nové prostory pro AD nahradí 

stávající kapacitně a technicky nevyhovující zázemí, ve kterém Charita Ostrava provozuje sociální službu 

pro matky s dětmi od roku 1994. 

Cílovou skupinou  jsou osoby bez přístřeší, konkrétně matky s dětmi, ženy, kterým byly svěřeny děti do 

péče, a těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit 

vlastními silami (věk dětí do 18 let). 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

Karta aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

2.1 Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových životních situacích 

2.1.1 Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi

Charita Ostrava
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

4,5 úvazků PvPP

405 000 Kč

2 430 000 Kč

2 430 000 Kč

2 430 000 Kč

0 Kč

7 695 000 Kč

7 695 000 Kč

1 847 000 Kč

5 541 000 Kč

307 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.2.1 Navýšit kapacitu terénních programů

Armáda spásy

anonymizováno

2.2 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném programu k bydlení

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Převedení sociální služby, kterou poskytuje Prevence bezdomovectví, pobočka Jih v rámci projektu 

Evropské unie, ESF, v operačním programu Zaměstnanost, z optimální sítě sociálních služeb do sítě 

základní. Projekt je realizován od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019 pod identifikačním číslem 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002784. Tímto dojde k navýšení kapacity terénních programů o zavedenou 

službu se 4,5 úvazky v příme práci. Prevence bezdomovectví, pobočka Jih poskytuje terénní služby v 

doprovodném programu k bydelní od roku 2016.

Počet účastníků:

osoby bez přístřeší starší 18-ti let

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

ukončení působení služby pod Evropským projektem - 10/2019
zachování služby a všech procesů dle standartů služby Prevence bezdomovectví Ostrava od 

11/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zajištění financování služby, plánovaný narůst nákladů 4% dle inflace

součinnost dalších subjetů - převedení do základní sítě

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

navýšení základní sítě 3/2019

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

statutární město Ostrava, městský obvod Jih

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):vlastní zdroje
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

2,4 úvazků PvPP

0 Kč

720 000 Kč

1 296 000 Kč

1 360 800 Kč

0 Kč

3 376 800 Kč

3 376 800 Kč

844 200 Kč

2 532 600 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.2 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném programu k bydlení

2.2.2 Zařadit služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní sítě 

sociálních služeb MSK

Charita Ostrava

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

anonymizováno

Tato aktivita  je zaměřena na zvýšení dostupnosti služby sociální rehabilitace osobám sociálně 

vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým v nepříznivé sociální situaci spojené s absencí bydlení. 

Do 31. 5. 2020 je 2,4 úvazků pracovníků v přímé péči financováno z Operačního programu 

Zaměstnanost. Cílem této aktivity je od 1. 6. 2020 převést tyto úvazky do základní sítě sociálních služeb 

MSK a poskytovat nadále tuto služby v dosavadním rozsahu. Dostupnost vhodného bydlení pro osoby 

této cílové skupiny je nedostatečná. Chybí také systémové řešení pro rodiny v ohrožení ztráty bydlení. 

Cílovou skupinou  jsou stávající uživatelé sociálních služeb azylových domů, krizové pomoci nebo osoby 

doporučené sociálními pracovníky sociálních odborů úřadů městských obvodů Statutárního města 

Ostrava, popř. doporučené jinými organizacemi.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné : 

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (od 1.6.2020)

3.rok (2021)

stutární město Ostava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

jednání o zařazení služby do základní sítě - 9/2019

ukočení působení služby v Operačním programu Zaměstnanost - 5/2020

zařazení služby v základní síti a financování z kapitoly 313 - 6/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zajištění financování služby

součinnost dalších subjektů - SMO, MSK - převedení do základní sítě
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

30 účastníků

0 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

150 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava nových aktivizačních programů - 2019

realizace aktivit od 2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zajištění financování

náročná cílová skupina

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné : 

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (od 1.6.2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Tato aktivita  je zaměřena na přípravu a rožšíření nabídky aktivizačních programů pro klienty 

pobytových sociálních služeb a poskytnout jim příležitost pro jejich začlenění do společnosti. Nízká míra 

zaměstnanosti souvisí s nedostatečnou kvalifikací nebo základním vzděláním osob sociálně vyloučených. 

Najít a udržet si zaměstnání je pro tuto skupinu osob problematické s ohledem na chybějící pracovní 

návyky a nízkou motivaci pracovat.

Cílovou skupinou  jsou převáženě stávající uživatelé sociálních služeb azylových domů a tzv. startovacích 

bytů v rámci poskytování služby sociální rehabilitace.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

Počet nových aktivizačních činností:

Počet účastníků:

Karta aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

3.1.1 Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních služeb v rámci 

"tréninkových prostor"

Charita Ostrava, Nová šance, z.s.
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno (v 5KP uvedeno 10 setkání)

bude doplněno

20 osob

0 Kč

0 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

5 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.2 Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší

Charita Ostrava

anonymizováno

3.1. Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet proškolených facilitátorů: 

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Vyškolit facilitátory svépomocných skupin, zajistit finanční podporu umožňující setkávání skupin.

Počet účastníků svépomocných skupin:

Osoby bez přístřeší.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava prostor - 2019/2020 

monitoring a agitační činnost - 9/2020

poptání lektorů/koučů a vyškolení facilitátorů - 9/2020

realizace setkávání  - technické a provozní zajištění prostor - 1/2021

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

časová dostupnost dle projektového plánu z důvodu přípravy prostor aktivizační činnosti

udržitelnost skupiny je poplatné vnitřní dynamice neovlivnitelné zásahem zvenčí

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet setkání svépomocných skupi:

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno (v 5KP uvedeny 4 zprávy/období)

bude doplněno (v 5KP uvedeny cca 4 videa/období)

0 Kč

0 Kč

140 000 Kč

140 000 Kč

0 Kč

280 000 Kč

280 000 Kč

140 000 Kč

140 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

4.1.1 Realizovat společnou mediální kampaň

Členové PS

anonymizováno

4.1 Koordinovat činnosti za účelem zvýšení informovanosti o problematice osob bez přístřeší

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Osoby bez přístřeší jsou většinovou společností stigmatizovány a často se setkávají s projevy nedůvěry. 

Na základě těchto negativních zkušeností či v možném spojení s různými druhy závislostí a nedůvěrou  

jsou tyto osoby demotivovány ke změně dosavadního způsobu života. Vhodnou formou k přiblížení 

problémů těchto osob by mohla být medializace v hromadných sdělovacích prostředcích či osvěta, např. 

prostřednictvím zážitků či zprostředkováním zkušeností této cílové skupiny, osobními setkáními nebo 

příklady dobré praxe.

Počet účastníků:

Veřejnost

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

identifikovat témata, společné tiskové zprávy, zpracovávat a distribuovat (vč. ÚMOb)

identifkovat témata a připravit rámcové scénáře pro videomateriál 

spolupracovat na realizaci materiálu (zprostředkování kontaktů, míst natáčení apod.), vč. 

připomínkování výstupu v prefinální podobě 

jednat o možnostech umístění videomateriálu a jeho další distribuce

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nepodaří se sehnat profesionálního zpracovatele video materiálu

může dojít k propagaci jednoho poskytovatele služeb

nepodaří se citlivě zpracovat témata a situace uživatelů služeb

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Tiskové zprávy: 

Videomateriál: 

statutární město Ostrava

nepodaří se distribuce a umístění videomateriálu na veřejně dostupných místech

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):vlastní zdroje

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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ROMSKÉ ETNIKUM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele ostravských ubytoven 
a dalších problémových lokalit  

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel 

Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů 

Aktivita 1.1.2
  

Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených 
lokalitách 

 

Cíl 2 Přispívat k zajištění dostupnosti základních zdravotních služeb v SVL 

Opatření 2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví  

Aktivita 2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL 

 

Cíl 3 Přispět ke snížení míry předčasného ukončení školní docházky  

Opatření 3.1 
Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni 
vzdělávání ve spolupráci s rodinou 

Aktivita 3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava 

Aktivita 3.1.2 
Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními 
školami 

Aktivita 3.1.3 
Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému 
vzdělávání po ukončení základní školy 

 

Cíl 4 
Podporovat komplexní přistup k prevenci kriminality a řešení problémů 
v sociálně vyloučených lokalitách  

Opatření 4.1 
Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně 
vyloučených lokalitách  

Aktivita 4.1.1 
Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů 
v lokalitách 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3,2 úvazků PvPP (v 5.KP uvedeno 3,5 úv. PvPP)

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

1 890 000 Kč

1 890 000 Kč

1 890 000 Kč

1 890 000 Kč

0 Kč

7 560 000 Kč

7 560 000 Kč

1 512 000 Kč

6 048 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Počet vytvořených míst/lůžek:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

sociálně vyloučené lokality na území městského obvodu Slezská Ostrava - Hrušov a Muglinov, Liščina a 

Zárubek, a o rizikové lokality na území městských obvodů (zejména ubytovny a jejich okolí) – Mariánské 

Hory a Hulváky (lokalita Červený kříž, ubytovna Výstavní a okolí), Ostrava – Jih (ubytovny Hlubina, Areál, 

Čujkovova, Soiva, Metalurg, Dům mladých hutníků a jejich okolí a lokalita Bělský les), Vítkovice (okolí ulic 

Zengrova, Tavičská, Erbenova a Rudná) a Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita předního Přívozu, tzn. ulice 

Cihelní, Spodní, Vaškova, Jirská Osada, Jílová a okolí).

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Problémovou oblastí v Ostravě jsou ubytovny, nárůst jejich počtu a kapacit. Rodiny žijící na ubytovnách 

se často potýkají s problémy spojenými s nedostatkem finančních prostředků, různými typy závislostí 

apod. V současné době vyrůstá generace, která ve své rodině či okolí nepoznala možnost vlastního 

bydlení. Kumulace problémů a neschopnost je řešit zakládá potřebu systémového řešení 

prostřednictvím navýšení služeb v daných lokalitách.

Obyvatelé sociálně vyloučených a rizikových lokalit na území města Ostravy od 16 let, kteří žijí nebo se 

zdržují v sociálně vyloučených lokalitách a na rizikových místech a ubytovnách

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vyjednávání se SMO a MSK 9/2018

navýšení kapacity TP Helpale o 3,2 úvazků PvPP 1/2019

poskytování TP Helpale v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách 2019-2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek financí

personální zajištění

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:

Karta aktivity

1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů

Vzájemné soužití o.p.s.

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 středisko

50-100 osob

bude doplněno

0 Kč

3 500 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 500 000 Kč

6 000 000 Kč

7 500 000 Kč

1 500 000 Kč

4 500 000 Kč

investiční projekt (IROP) - 1 500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.2 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Vzájemné soužití o.p.s.

anonymizováno

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

V souvislosti s nárůstem sociálně vyloučených lokalit se jeví jaké potřebné navýšení kapacity služby 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vzhledem k nově vzniklým potřebám v těchto lokalitách  je 

potřeba v nich podporovat vznik či rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V rámci aktivity 

vznikne NZDM v městském obvodě Ostrava Jih.

Počet účastníků:

děti a mládež ve věku 6-26 let na území městského obvodu Ostrava - Jih

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

hledání vhodného prostoru - 2019

jednání s představiteli ÚMOb Jih a SMO o potřebnosti a vhodných prostorech služby - 2019

úprava a vybavení prostorů 2019 - 2020

provoz služby 2020 - 2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nenalezení vhodného prostoru

nedostatek kvalifikovaných pracovníků

nedostatek financí

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet nových středisek NZDM:

Počet uživatelů služby:

městský obvod Ostrava - Jih

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 středisko 

30 osob

bude doplněno

1 500 000 Kč

1 100 000 Kč

1 100 000 Kč

1 100 000 Kč

0 Kč

4 800 000 Kč

4 800 000 Kč

1 200 000 Kč

3 600 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

jednání o vstupu do sítě 9/2018

Karta aktivity

1.1.1 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

anonymizováno

ZADAHO, s. r. o.

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

V souvislosti s nárůstem sociálně vyloučených lokalit se jeví jako potřebné navýšení kapacity služby 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v těchto lokalitách. Je potřebné v těchto lokalitách 

podporovat vznik nových či rozvoj stávajících nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V rámci aktivity 

vznikne NZDM na ulici Jílová 36, Ostrava.

Počet účastníků:

děti a mladí lidé ve věku od 7-18 let, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:
vybudování, vybavení

realizace služby 1/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

personální rizika

finanční rizika

provozní rizika

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet nových středisek NZDM:

Počet uživatelů služby:

Ostrava-Přívoz ( ulice Jílová, Vaškova, Spodní, Cihelní a okolí)

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20 a více jednání

bude doplněno

bude doplněno

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Dostupnost zdravotních služeb je z pohledu cílové skupiny nízká - např. služba není vždy bezplatná 

(např. stomatologové), naplněná kapacita (praktičtí lékaři, pediatři). Možným řešením této problematiky 

v oblasti zdravotnictví je navázání a zintenzivnění spolupráce se zdravotními pojištovnami, lékaři, 

zdravotní fakultou (zatím proběhlo jedno jednání s proděkankou lékařské fakulty o možnostech 

zapojení studentů), zainteresovanými institucemi. Cílem je vyvolat a vést jednání o možnostech 

spolupráce s aktéry v oblati zdravotnictví,  nabízet zprostředkování praxí zdravotních pracovníků v SVL a 

doporučit návazné projekty pro zachování dostupnosti pomoci a podpory při zajišťování zdravotní péče 

v SVL. Od roku 2020 - začnou aktivity SZÚ - EDUKAČNÍ PROGRAMY, DOPROVODY K LÉKAŘŮM A DALŠÍ 

AKTIVITY. Aktuálně probíhá přípravná fáze a navazování spolupráce s různými subjekty. Konec projektu 

bude v roce 2022.
Romské etnikum a sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava projektu 2019

realizace projektu SZÚ od 2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

ekonomická a finanční rizika - konec projektu v roce 2019 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných jednání se 

zainteresovanými:

Návrhy spolupráce: 

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet zprostřekovaných praxí zdravotních 

pracovníků v SVL:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL

Centrom, z.s.; Státní zdravotní ústav

anonymizováno

2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 dětí

50 osob

39 (akce zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí a 

vzdělávací besedy pro rodiče) 

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Evropské fondy (OP VVV)

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

finanční rizika - opožděné platby (vyúčtování záloh ze strany zprostředkujícícho subjektu)

riziko dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Zásadním cílem všech realizovaných aktivit je připravit děti ve věku 3 - 5 let  ze dvou vyloučených lokalit 

v městské části Moravská Ostrava a Přívoz, včetně jejich rodičů na vstup do běžné MŠ. Pozornost je 

zaměřena zejména na motivování rodičů s důrazem na zvyšování jejich rodičovských kompetencí a na 

význam předškolní přípravy jejich dětí a to nejlépe v MŠ. Významnou roli zde hraje navázání efektivní 

spolupráce mezi neformálním předškolním centrem (NPC) s partnerskými mateřskými školami, podpora 

pedagogických pracovníků partnerských MŠ, vzájemná výměna informací, překonávání bariér a 

předsudků na straně učitelek mateřských škol, neromských rodičů žáků partnerských MŠ i na straně 

romských rodičů. Dalším důležitým cílem je podpora nástupu dětí cílové skupiny do MŠ a podpora dětí a 

jejich rodičů v období před povinným nástupem dítěte do MŠ a po povinném nástupu dítěte do MŠ, v 

rámci adaptačního období.                                                                                                                                                                                                         

A - Vlastní činnost neformálního předškolního centra (NPC) 4 dny v týdnu/4 hod./denně (1. Pravidelná 

práce s dětmi, rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí; 2. Práce s rodiči v NPC - 

rozvoj rodičovských kompetencí, motivace a zapojování rodičů do realizace aktivit; 3. Aktivizace rodičů 

prostřednictvím vzdělávacích besed na různá témata; 4. Skupinová a individuální práce s rodiči a dětmi v 

rámci centra; 5. Podpora aktivních rodičů dětí formou nabídky dobrovolné práce v NPC (pomoc při 

přípravě a realizaci aktivit pro děti); 6. Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního 

vzdělávání ještě neúčastní (kontaktní pracovník dochází do rodin ohrožených soc. vyloučením v 

lokalitách, informuje rodiče o možnostech zapojení dětí do předškolního vzdělávání v centru nebo v 

MŠ); 7. Poskytování individuálních konzultací rodičům; 8. Poradenství a podpora rodičů při jednání se 

vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami)

B - Spolupráce NPC s partnerskými MŠ v lokalitě (1. Společné akce dětí z NPC a MŠ: "projektové dny" a 

"dny s mámou"; 2. Adaptační dny dětí z NPC v MŠ; 3. Společné naučné výlety a společně kulturně – 

vzdělávací akce; 4. Individuální nebo skupinové konzultace pro pracovníky partnerských MŠ ke 

konkrétním problémům, které v rámci práce s romskými dětmi a jejich rodiči řeší; 5. Krátkodobé stáže 

pedagogických pracovníků v NPC)
1. děti  ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které žijí ve vyloučených lokalitách v městské části 

Moravská Ostrava a Přívoz ve věku od 3 do 5-ti let navštěvující NPC; 2. rodiče dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí navštěvujících NPC; 3. děti a rodiče dětí ze zapojených partnerských MŠ v 

rámci společných aktivit; 4. nepřímo pedagogičtí pracovníci MŠ

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vlastní činnost neformálního předškolního centra  09/2018 - 08/2021

spolupráce NPC s partnerskými MŠ v lokalitě 09/2018 - 08/2021

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

zapojení cílové skupiny 

nenaplnění indikátorů

riziko lidských zdrojů na straně realizátora aktivity a partnerů projektu 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet předškolních dětí zapojených do 

projektu:

Počet rodičů zapojených do projektu: 

Moravská Ostrava a Přívoz

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet vzdělávacích akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

anonymizováno

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace; Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, 

příspěvková organizace; Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20 dětí v klubu Brouček, 60 dětí v MŠ 

20 osob

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

projekt OP VVV Vzdělání základ života (9/2016-8/2019)

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1 stabilní každodenní podpora dětí v MŠ (výuka, kroužky, akce)

2 stabilní komunikace a terénní práce s rodiči dle potřeb

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba realizovat aktivity a projekty zaměřené na posilování rodičovské 

odpovědnosti za vzdělávání dětí, zajistit programy neformálního vzdělávání ve spolupráci s rodiči.

Předškolní děti ze soc. slabšího prostředí, žijící v nevyhovujících podmínkách, děti ze SVL, rodiče dětí 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:
každodenní provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově do 31.8.2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finance (projekt končí 31.8.2019, nejistá návaznost, udržitelnost)

nejistota financování asistentů pedagoga jakožto klíčových opatření podpory SZ dětí 

nedostatečná spolupráce s rodiči dětí ze SVL s mateřskými školami, neinformovanost rodičů 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet přeškolních dětí zapojených do 

proejktů a aktivit:

Počet rodičů zapojených do projektů a 

aktivit:

Slezská Ostrava, především SVL (předškolní klub Brouček O-Hrušov, 4 MŠ, lokality Muglinov, Hrušov)

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zaháhení školní docházky - předškolní příprava

Vzájemné soužití o.p.s.

anonymizováno

MŠ Slezská Ostrava (Chrustova, Na Liščině, Bohumínská, Nástupní)

3.1.Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

15 dětí

5 osob

15 dětí

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava

Don Bosco

anonymizováno

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet dětí z 1. třídy:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby se dítě se řádně 

připravilo na vstup do povinného vzdělávání. Děti vstupují do školky již se vzdělávacím handicapem, 

který se obtížně dohání. Středisko DB v rámci programu Oratoř na ulici realizuje předškolní a ranně 

školní přípravu ve dvou lokalitách (Cihelní v Přívoze a Bytový dům Hulváky v Zábřehu). Celkově se 

pracuje s 5 skupinami dětí předškolního věku nebo s dětmi z 1. a 2. třídy. V lokalitě Hulvácká se pracuje s 

některými rodiči, především matkami. Zde má středisko DB pronajé prostory. 

děti ve věku 3 - 7 let ze sociálně-vyloučeného prostředí, práce v místě bydliště

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

pravidelná aktivita organizace

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek financí pro realizaci projektu

výpověď z pronajatých prostor na Hulvácké

nespolupráce rodičů na procesu vzdělávání dětí

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet předškolních dětí zapojených do 

projektů a aktivit:

Počet rodičů zapojených do projektů a 

aktivit:

Hulvácká 8, Ostrava a Cihelní

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):MŠMT

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 akcí

500 osob

150 akcí

4000 osob

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci. Středisko DB nabízí celou řadu zájmových aktivit 

různého zaměření (sportovní, výtvarné, hudební, technické...), které rozvíjí  talent účastníků, dobré 

návyky potřebné k učení, dávají zažít úspěch a  přispívají  k celkovému rozvoji. Nabídka střediska je 

propagována na začátku školního roku na základních školách, na kterých je většina žáků romského 

etnika. 

Počet účastníků příležitostných akcí:

Děti a mládež ve věku 8 - 20 let. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

bude doplněno

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

malý zájem o některé zájmové aktivity

nepravidelnost docházky - fluktuace účastníků

nedostatek pracovníků

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet zájmových útvarů (skupin):

Počet účastníků zájmových útvarů:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet příležitostných akcí:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

Don Bosco

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 akce

2 jednání

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

Centrom, z.s.

anonymizováno

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.

děti, mládež a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let a jejich rodiče, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením 

nebo již sociálně vyloučení jsou - (přesněji pak děti ZŠ a jejich rodiče)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

taneční kroužek, kroužek BOXU (pravidelně 2x týdně, taneční vytoupení cca 2x do roka) - 

Prevence kriminality

volnočasové aktivity- poznávací výlety v projektech prevence kriminality. (5-10/2019) 

víkendové aktivity- Hlídání hřiště, výpujčka sportovního náčiní - Prevence kriminality. (5-10/2019) 

zapojení dětí do sporotvních aktivit - RT Torax - Hokejový turnaj (4/2019) 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

ekonomická a finanční rizika

sociální rizika

legislativní rizika 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy: 

Počet společných jednání pro další rozvoj 

spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání a 

výměnu informací:

Ostrava- Vítkovice, Ostrava - Radvanice 

personální rizika

zapojení cílové skupiny

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 akce

2 jednání

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Zázemí projektu Volnočasové aktivity vč. samotného dětského klubu je situováno přímo na ubytovně 

Výstavní v Ostravě - Mariánských , dále na ulici Čujkovova 30 u Ostravě - Zábřehu, v bezprostřední 

blízkosti ubytovny, a rovněž v Komunitním centru Bedřiška. Aktivity by měly sloužit jak dětem z 

ubytoven, tak i dětem z širší komunity, tj. z celých příslušných městských  částí.   

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci. Uvedenou aktivitu hodláme podporovat jak v 

rámci běžného provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (zejm. podpora komunikace při 

terénní práci s rodinou), apelování na dodržování školní docházky, komunikace se školskými zařízeními, 

doprovody atp.), tak při realizaci dalších aktivit CSSO, o.p.s. - zejména projektu Volnočasové kluby v 

lokalitách a dalších preventivních programů. 

děti ve věku cca 6 - 15 let, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách - Výstavní, Čujkovova, Bedřiška

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zahájení projektu Volnočasové kluby v lokalitách 1-2/2019

průběžná celoroční činnost projektu, průběžná vyhodnocování

ukončení projektu 12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

rizika lidských zdrojů: personální zajištění projektu

rizika související s cílovou skupinou: pokles zájmu o nabízené činnosti klubů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy:

Počet společných jednání pro další rozvoj 

spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání a 

výměnu informací:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

anonymizováno

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

10 dětí

100 dětí

50 akcí

10 rodin

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Ostrava-Přívoz (ulice Božkova, Palackého a okolí, ulice Jílová a okolí), Ostrava-Poruba (Dělnická, Skautská 

a okolí)

provozní rizika

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):  MŠMT

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.

Počet zapojených rodin:

děti a mladí lidé ve věku od 6 -18 let, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženi

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

pravidelná mimoškolní příprava do školy a indivinduální doučování (4-5x v týdnu -  probíhá ve 

střediscích služeb)

skupinové aktivity - besedy a rozhovory na téma vzdělávání, vzdělávácí soutěže a kvízy  (1x měsíčně)

cílené volnočasové aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí ve spolupráci se školami  (v 

průběhu roku pravidelně min. 2x týdně, o školních prázdninách nárazově)

besedy a individuální konzultace s rodiči zapojených dětí a žáků (1x měsíčně)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

personální rizika

finanční rizika

nízký zájem ze strany cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet zapojených předškoláků:

Počet zapojených školáků: 

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet aktivit:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

anonymizováno

Základní školy v okolí  středisek služeb, rodina, OSPOD

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

5 akcí

140 osob

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

S.T.O.P., z.s.

anonymizováno

ZŠ a SŠ na území města Ostravy, OSPODy Ostrava, NNO, PPP 

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo  a 

ukončilo povinnou školní docházku, může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.

Děti a mládež navštěvující ZŠ a SŠ/SOU/OU ve věku od 6 let - 20 let pocházející ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí (děti romského etnika, děti z chudých a neúplných rodin, kde mají 

rodiče/zákonní zástupci pouze základní vzdělání a nízké příjmy)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

hledání finančních zdrojů

oslovení cílové skupiny, spolupráce s dalšími subjekty

realizace 5 vzdělávacích programů (vzdělávání žáků z cílové skupiny)

spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci a školami, motivace

vyhodnocení vzdělávacích aktivit

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční

rizika lidských zdrojů

rizika zapojení cílových skupin

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit (programů) mimoškolní 

přípravy:

Počet účastníků (zapojených žáků):

statutární město Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): 

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování 2019:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 (zájmové poškolní kroužky v ZŠ s žáky)

3 (setkávání s řediteli škol, zřizovateli)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

OP VVV (projekt Vzdělání základ života do 31.8.2019)

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

Vzájemmné soužití, o.p.s.

anonymizováno

Základní školy Slezská Ostrava (Chrustova, Ostrava-Radvanice), ZŠ Ostrava-Michálkovice 

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet podmínky pro školní 

přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších aktérů v 

oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.

Žáci se SVP, žáci ze SVL, sociálně slabší žáci (1.stupen ZŠ) - celkem podpora 70 žáků ZŠ/rok, rodiče žáků 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

stabilní každodenní podpora žáků ve výuce v ZŠ, po výuce (doučování, poškolní kroužky) - AP

stabilní komunikace a terénní práce s rodiči dle potřeb - AP

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finance (projekt končí 31.8.2019, nejistá návaznost, udržitelnost)

nejistota financování asistentů pedagoga jakožto klíčových opatření podpory SZ žáků

nedostatečná spolupráce s rodiči žáků ze SVL se ZŠ 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy:

Počet společných jednání pro další rozvoj 

spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání a 

výměnu informací:

Slezská Ostrava, O-Radvanice, Michálkovice, SVL na Slezské Ostravě

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 setkání

25 setkání

3 stipendia

100 hodin

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

Don Bosco

anonymizováno

 

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

Počet podaných žádostí o stipendia:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřebaspolupracovat se školami,  pořádat besedy se studenty/absolventy a 

podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání cílové skupiny. Je třeba dále poskytovat dětem v 

tomto období mentoring - mít prostor a člověka pro individuální rozhovory, pořádat setkání s mladými 

lidmi, kteří dokončili min. střední školu a získali zaměstnání, kteří dokázali překonat různé překážky na 

své životní cestě. Je třeba, aby se mladí lidé pravidelně setkávali na skupině osobnostního rozvoje, kde je 

prostot pro další důležitá témata, která podporují i motivaci se vzdělávat. Do aktivity také patří možnost 

využívat prostory střediska ke samostudiu a pořádat o zajištění doučování. Součástí aktivity je také 

kontakt (rozhovory) s rodiči.

Počet hodin doučování nebo samostudia:

Mladí lidé ve věku 14 - 20 let, kteří končí základní vzdělávání nebo nastoupili na střední školu nebo ji 

předčasně ukončili. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

bude doplněno

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem o mentoring

nezájem o účast ve skupině osobnostního rozvoje

nezájem o vyřízení si stipendia

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet ind. rozhovorů - mentoring:

Počet setkání skupiny osobnost. rozvoje:

Ostrava

nezájem využít možnosti střediska ke samostudiu nebo doučování

nezájem rodičů o spolupráci

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1

3 stipendia

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

Poradna pro občanství/ občanská a lidská práva

anonymizováno

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřebaspolupracovat se školami na zajišťování Dnů otevřených dveří, exkurzí, 

besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání cílové skupiny.

Cílovou skupinou jsou romští žáci 9. ročníků základních škol, kteří se hlásí na střední školu s maturitou či 

odborné učiliště. Dále romští studenti středních škol v denním i dálkovém studiu; romští studenti vyšších 

odborných škol v denním i dálkovém studiu; dospělé osoby, které si chtějí dodělat maturitu. Jedná se o 

osoby pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

depistáž při výkonu terénní práce 1-5/2019

posouzení splnění kritérií k podání žádosti 5-9/2019

shromažďování dokumentace potřebné pro přidělení stipendia 6-9/2019

pomoc a podpora při vyplňování žádostí 6-9/2019

zasílání žádostí na jednotlivé instituce - MŠMT, Romská stipendia, Verda 6-9/2019 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek uživatelů služby se zájmem o vyřízení stipendia

nedodržení lhůty podání žádosti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných aktivit:

Počet podaných žádostí o stipendia:

město Ostrava (Dubina, Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Přívoz, Kunčičky, Michálkovice)

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

absence potřebné dokumentace 

nemožnost účastnit se osobního pohovoru 

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 akcí

3 stipendia

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

anonymizováno

Základní školy působící v okolí NZDM, případně SŠ, OSPOD

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřeba spolupracovat se školami na zajišťování Dnů otevřených dveří, exkurzí, 

besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání cílové skupiny.

děti a mladí lidé ve věku 14-18 let, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženi

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

besedy a individuální konzultace na téma  dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ a prof. orientace

pomoc s výběrem SŠ a s přípravou na přijímací řízení na SŠ (celoročně)

doprovod na Dny otevřených dveří na SŠ (celoročně v případě potřeby)

pomoc se sepsáním žádosti o individuální dotaci k podpoře studia na SŠ (individuálně, dle potřeby)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

personální rizika

finanční rizika

zapojení cílové skupiny

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných aktivit:

Počet podaných žádostí o stipendia:

Ostrava-Přívoz (ulice Božkova, Palackého a okolí, ulice Jílová a okolí), Ostrava-Poruba (Dělnická, Skautská 

a okolí)

provozní rizika

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:



98 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 akce

40 (z těchto očekáváme 30 úspěšných)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Ostrava a okolí

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a 

ukončilo povinnou školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na 

budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou 

vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti 

seberealizace. Proto je potřebaspolupracovat se školami na zajišťování Dnů otevřených dveří, exkurzí, 

besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání cílové skupiny.

40 romských studentů středních či VOŠ, VŠ, žáci II.stupně ZŠ ze soc.slabších rodin, sekundárně rodiče 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

celoroční podpora 40 úč. CS (poradenství, akce s CS, mentoring, pomoc se stip., vyhl.zdrojů atd.)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finance 

nedostatečná motivace CS

nedostatečná součinnost se zákonnými zástupci žáků a studentů 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných aktivit:

Počet podaných žádostí o stipendia:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

Vzájemné soužití,o.p.s.

anonymizováno

Nadace Terezy Maxové (donátor), Nadace Verda, Romea, MŠMT, OSF (stipendia), jednotky VS (např. 

centra Hrušov, Liščina-stáže, praxe studentů, doučování dětí atp.)

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

ROMSKÉ ETNIKUM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

50 setkání

10 akcí 

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zdroje financování:
- projekt OPZ:

Podpora aktivních obyvatel v lokalitě Ostrava - Kunčičky ke společnému zájmu o společné záležitosti 

komunity a k aktivním krokům k řešení:

 - podpora jádrových skupin k pravidelnému setkávání, vzdělávání a plánování akcí a aktivit

 - podpora realizace komunitních akcí aktivními obyvateli

 - navazování spolupráce s významnými aktéry a aplikovat modely komunitních akcí

 - hledat s obyvateli témata pro setkání a vzdělávání (zadluženost, zdravý životní styl, trestná

činnost páchaná na komunitě, rodičovské kompetence apod.)

 - uskutečnit jednání aktivních obyvatel s relevantními aktéry pro zajištění bezproblémového

průběhu akcí (ÚMOb, MPO, apod.)

 - propagovat akce (vč. propagace směrem k majoritě - otevřené akce)

Obyvatelé Ostravy - Kunčiček, zvláště SVL (participují na benefitech komunitní práce v lokalitě).

Aktivní obyvatelé se zájmem o lokalitu, kde žijí (jsou hybateli akcí a změn v lokalitě).

Investiční

Neinvestiční

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

výběr lokality pro návazný projekt, příprava projektu - 2019

ukončení projektu v Kunčičkách, dále jen omezená podpora aktivních obyvatel - 2/2020

realizace následného projektu (v nové lokalitě) - 3/2020

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet skupinových setkání:

Počet realizovaných komunitních akcí:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Ostrava - Kunčičky

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- návazný/é projekt/y (snad Úřad vlády):

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Karta aktivity

4.1.1. Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách

DCHOO

anonymizováno

TJ Kunčičky, farnost Kunčičky, Společně pro Kunčičky, ZŠ Kunčičky, RESIDOMO, MO Slezská Ostrava, OU 

FSS, MSK (jedná se spíš o aktéry, na které se komunitní skupiny obracejí)

4.1. Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách

ROMSKÉ ETNIKUM

riziko lidských zdrojů

finanční riziko

riziko zapojení cíových skupin

provozní rizika

právní rizika
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

12 setkání obyvatel (4 v každé lokalitě)

12 komunitních akcí (4 v každé lokalitě)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

SVL na Slezské Ostravě - Hrušova a Muglinov, Liščina a Zárubek

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Vzhledem ke komplexnosti a hloubce problémů, které SVL tíží, je i v prevenci kriminality nutné 

uplatňovat komplexní přístup a kombinovat opatření z více oblastí, prevenci i represi. Zároveň je 

potřebné do řešení probmémů sociálně vyloučených obyvatel či ubytoven zapojit také samotné 

obyvatele, podporovat akce, které vzejdou z komunit, z jejich potřeb. Proto je potřebné podporovat 

realizaci komunitních akcí, zajistit mentozing OU, prohlubovat spolupráci a aplikovat model 

komutnitních akcí, vytipovat témata pro setkávání, vytvořit plány realizace skupinových aktivit a 

komutnitních akcí, propagovat tyto akce směrem k majoritě a realizovat setkávány v souladu s 

vytvořenými plány.obyvatelé SVL Hrušov a Muglinov, Liščina a Zárubek ve věku 0 - x let

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

vytvoření pracovní skupiny se zapojením místních obyvatel

plánování komunitních akcí

realizace komunitních akcí se zapojením místních obyvatel

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezapojení se cílové skupiny

nedostatek financí

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet  skupinových setkání:

Počet realizovaných komunitních akcí:

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

4.1.1 Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách

Vzájemné soužití, o.p.s.

anonymizováno

4.1 Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách

ROMSKÉ ETNIKUM
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PREVENCE KRIMINALITY 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Podpořit rozvoj a zkvalitňování pomoci a poradenství potenciálním obětem 
trestné činnosti a obětem trestné činnosti, zejména se zaměřením na zvlášť 
zranitelné skupiny obyvatel 

Opatření 1.1 
Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti 
a potenciální oběti 

Aktivita 1.1.1 
Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné 
oběti trestných činů zejména seniory a děti do 18 let 

Aktivita 1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí 

 

Cíl 2 
Rozvíjet systematickou práci s pachateli a usnadnit integraci osob 
propuštěných z výkonu trestu do běžného samostatného života 

Opatření 2.1 
Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami 
propuštěnými z výkonu trestu 

Aktivita 2.1.1 
Rozvíjet programy individuální práce s pachateli a osobami propuštěnými 
z výkonu trestu 

Aktivita 2.1.2 Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu 

 

Cíl 3 Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování dětí a mládeže 

Opatření 3.1 
Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeží a zajistit 
programy pro rizikové děti a mládež, případně mladé dospělé 

Aktivita 3.1.1 
Rozšířit nabídku otevřených klubů případně NZDM včetně navazujících aktivit 
(např.: terénní forma NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava) 

 

Cíl 4 Realizovat další specifická opatření v oblasti prevence kriminality 

Opatření 4.1 
Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečí ohrožení trestnou činností   
a o možnostech ochrany před ní 

Aktivita 4.1.1 Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro laickou i odbornou veřejnost 

Opatření 4.2 
Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční 
gramotnost 

Aktivita 4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé 

Opatření 4.3 Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života 

Aktivita 4.3.1 
Umožnit vstup službě Terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem 
života do základní sítě sociálních služeb MSK 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

bude doplněno

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů 

zejména seniory a děti do 18 let

PČR, MP,  IC Ostrava, Jekhetane, tým pro oběti, BKB

Tým pro oběti 

Centrum sociálních služeb Ostrava-Poruba, sociální odbory MěÚ, domovy pro seniory, kluby pro 

seniory, ZŠ, SŠ, Vzájemné soužití o.p.s.

1.1 Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti a potenciální oběti 

PREVENCE KRIMINALITY

1.rok (2019)

Plánované náklady/rok:
2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

1. průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO) 

2. rozvíjet programy pro zvlášť zranitelné oběti na základě zjištěných potřeb

3. oslovit cílovou skupinu Senioři - na platformách klubů seniorů a dalších organizací, ale také např. 

osamělé seniory, jejich rodiny či nejbližší okolí

4. rozvoj pomoci a poradenství obětem a potenciálním obětem; rovzoj tématických přednášek pro 

seniory
potencionální zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména senioři a děti do 18ti let 

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

po dohodě se spolupracující subjekty

přednášky pro seniory (od 2019 jednou ročně Jekhetane)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

specifika seniorského věku

součinnost s dalšími subjekty

předávání osobních údajů - souhlas, především v případech nezl. dětí a seniorů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet situačních opatření:

statutární město Ostrava

personální nedostatečnost

nemožnost realizace přednášek ze strany Centra sociálních služeb Poruba

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:



103 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

od roku 2007

bude doplněno

bude doplněno

180 000 Kč

180 000 Kč

950 000 Kč

1 540 000 Kč

0 Kč

2 850 000 Kč

2 850 000 Kč

1 425 000 Kč

0 Kč

1 425 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Policie ČR, sociální odbory městských úřadů + OSPOD, MP, domovy pro seniory, Poradna BKB Ostrava,  

azylové domy, sociální služby s cílovou skupinou násilné osoby a nezletilé děti

Karta aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potencionální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů 

zejména seniory a děti do 18-ti let

1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí

Intervenční centrum Ostrava 

anonymizováno

1. zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi subjekty řešící problematiku násilí a domácího 

násilí (Interdisciplinární spolupráce - ZSS - §60a)), v rámci Ostravy již nastavena interdisciplinární 

spolupráce, od r. 2007 funguje Interdisciplinární tým Ostrava pro problematiku domácího násilí 

2. rozšířit aktivity na práci s celým rodinným systémem zasaženým náslím a domácím násilím - ve 

spolupráci s dalšími subjekty

3. zefektivnit propagaci služeb týkajících se násilí a domácího násilí 

4. průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO - senioři, děti do 18 let)

5. realizovat situační opatření (např. Senior linky, instalaci bezpečnostní zařízení v případech vykázání  

apod.).                                                                                                                                                                                            

6. pomoc obětem násilí a domácího násilí v praxi - zejména senioři a nezl. děti - síť spolupracujících 

subjektů 

Od r. 2007 zaveden v ČR systém odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím, systém 

komunikace a spolupráce nastaven na místních i regionálních úrovních, nutno zaměřit se na nastavené 

systému s ohledem na seniory ohrožené domácím násilím a nezletilé děti.

osoby ohrožené násilím a domácím násilím, zejména senioři ohroženi domácím násilím + děti ohrožení 

domácím násilím - ZZO

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Vytvořený systém spolupráce a předávání 

informací: 

Počet aktivit zaměřených na práci s celým 

rodinným systémem:

Počet propagačních akcí:

4.rok (2022)

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): vlastní zdroje 

realizátorů, zdroje EU

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

statutární město Ostrava

náročnost práce s celým rodinným systémem v případě výskytu násilí v rodině

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava  2019 - 2020 

realizace 2020-2022 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

souhlas obětí (senioři, děti)

specifika seniorského věku - "náročná"cílová skupina

spolupráce s dalšími subjekty - předávání osobních údajů

nenalezení vhodného realizátora programu pro prevence násilí  v rodině
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3 (komplex služeb, tréninkové bydlení, aktivizace  )

160 na svobodě, 40 ve věznici

3 500 000 Kč

3 590 000 Kč

3 590 000 Kč

3 590 000 Kč

0 Kč

14 270 000 Kč

0 Kč

4 120 000 Kč

0 Kč

10 150 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

věznice v MSK, PMS, ÚP, sociální kurátoři, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava, 

Karta aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu 

2.1.1 Rozvíjet programy Individuální práce s pachateli a osobami propuštěných z výkonu trestu

RUBIKON Centrum, z.ú., Nová šance, z.s.

anonymizováno

Resocializační služby RUBIKON Centra nabízí ucelený komplex práce s CS osob s trestní minulostí, 

zejména po výstupu z VTOS. Nabízené služby jsou zaměřeny na socioekonomickou stabilizaci, přípravu 

na vstup na trh práce a podporu při řešení zadluženosti tak, aby osoby z CS získaly potřebné 

kompetence a dovednosti, a tím u nich došlo ke snížení rizika recidivy a výskytu protiprávní činnosti.  K 

další stabilizaci mají přispět podpůrné aktivity v oblasti tréninkového bydlení. Pracovní aktivizace mužů 

propuštěných z výkonu trestu a jejich resocializace zpět do společnosti ve cvičných dílnách NOVÉ ŠANCE 

z.s. spočívá v obnově pracovních návyků pravidelnou denní pracovní činnosti a následně v získání 

pracovních a řemeslných dovedností.
Osoby s trestní minulostí pobývající na území města Ostrava: 

a) po výkonu trestu odnětí svobody 

b) osoby vykonávající alternativní trest 

c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Charakteristika CS: 

-snížené sociální kompetence jako důsledek trestní minulosti a VTOS 

-sociální a ekonomická destabilita

-nízká orientace na trhu práce, snížené dovednosti na trhu práce uspět

-nedostatek pracovních návyků a praxe

-bariéra záznamu v rejstříku trestů - obava zaměstnavatelů CS zaměstnat

-zadluženost spojená s nízkou mírou motivace k legálnímu zaměstnání.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet programů:

Počet účastníků individuálního poradenství: 

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): ESF dotace, město 

Hlučín, vlastní zdroje

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

Ostrava

nároční cílová skupina, získání nových pracovníků-lektorů cvičných dílen na částečný úvazek pro  

cílovou skupinu

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajištění finančních zdrojů na komplex služeb (jako návazný projekt KPSVL projeku) a na pilot 

projektu tréninkové bydlení, realizace 2 programů v roce 2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náročnost udržení pobočky v Ostravě, financování je závislé na  dotacích ESF

nutná spolupráce s klíčovými partnery (věznice v MSK, PMS, ÚP, sociální kurátoři), kteří k nám 

doporučují klienty a také umožňují práci s odsouzenými přímo ve věznicích

růst nezaměstnanosti a s tím spojená nižší poptávka zaměstnavatelů po pracovnících s trestní 

minulostí

získání nájemních bytů z městské části MOaP, případně jiného obvodu



105 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplěno

bude doplěno

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

0 Kč

60 000 Kč

0 Kč

60 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2 na straně ÚP: náročné podmínky a komplikovaný schvalovací proces např. u zvolené rekvalifikace

3

4

5

6

7 realizátor rekvalifikace či kvalifikace musí umožnit věznicím kontrolu odsouzených 

8

1

2

3

4

5

PMS, Nová šance, Rubikon, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava, vzdělávací instituce, 

Karta aktivity

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu 

2.1.2 Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu

Tým pro pachatele 

PREVENCE KRIMINALITY

anonymizováno

* oslovit a motivovat osoby ve výkonu i po výkonu trestu ke vzdělávání či uznání kvalifikace

* spolupracovat se vzdělávacími institucemi pro zajištění vhodné nabídky školení a služeb v souladu s 

potřebami pachatelů trestné činnosti                                                                                                                                          

* vytvářet podmínky pro zvýšení kvalifikace zvýšení pachatelů trestné činnosti 

PRO OSOBY VE VTOS: 

* cílit rekvalifikaci a získanou kvalifikaci směrem k uplatnění po VT u konkrétního zaměstnavatele 

(případná součinnost s úřadem práce) 

* vybrané krátkodobé kurzy realizovat dle možnosti v prostoru věznic, případně neziskových organizací  

* realizovat  rekvalifikace a získávat kvalifikace  bez stigmatu, že byla realizována ve VTOS 

*vybírat takové vzdělavatele, kteří umožní kontrolu odsouzených                                                                                                                

osoby ve výkonu i po výkonu trestu

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet osob se zvýšenou kvalifikací:

Počet cílených školení a vzdělávání na 

podporu zvýšení kvalifikace:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:
vytipovat a oslovit osoby ve výkonu i po výkonu trestu ke vzdělávání či uznání kvalifikace

4.rok (2022)

Zdroje financování:

Z rozpočtu SMO:

Z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

Jiné: specifikovat

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

realizovat uznání kvalifikace či vzdělávání

Ostrava

stigmatizace u rekvalifikací a kvalifikací realizovaných ve VTOS

rekvalifikace či kvalifikace finančně zatíží osobu ve VTOS

nutnost splnění přísných kritérií pro odsouzené k opuštění věznice

vytipovat  na Týmu pro Pachatele organizace, které budou aktivitu realizovat

oslovit vzdělávací instituce a navázat s nimi spolupráci

RIZIKA PŘI REALIZACI PŘI VTOS: zajištění financí na dopravu odsouzených do místa rekvalifikace

součinnost se zaměstnavateli, vzdělavateli, ÚP

RIZIKA OBECNĚ: časová, finanční a obsahová náročnost (délka kvalifikací, sankce při nedokončení, 

obsah)
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

3x/rok

0

1x/rok

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

0 Kč

40 000 Kč

20 000 Kč

0 Kč

20 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

SVČ Bavík Dubina, CVČ Směr z.s.

Karta aktivity

3.1 Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeží a zajistit programy pro rizikové děti a 

mládež, případně mladé dospělé

3.1.1 Navýšit kapacitu otevřených klubů, případně NZDM včetně navazujících aktivit (např. terénní forma 

NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava)

Charita Ostrava - CHS Magone Dubina

PREVENCE KRIMINALITY

anonymizováno

Cíl svými konkrétními aktivitami naplňuje PRIORITU 5 ve Strategii prevence kriminality SMO 2017–2021. 

Aktivní trávení volného času dětí a mládeže je výraznou preventivní aktivitou. Otevřené kluby a NZDM 

bývají místem pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, které nenavštěvují např. kroužky, sportovní 

kluby, a které by povětšinou trávily den „na ulici“. Je žádoucí, aby na tyto služby navazovala terénní 

práce a depistáž klientů v prostředí, které je nebo se jeví jako ohrožující. Otevřené kluby a NZDM je 

potřebné provozovat zejména v místech s vyšší koncentrací nezařazených dětí a mládeže, jakými jsou 

nejen sociálně vyloučené lokality, ale také např. sídliště.

děti a mládež ve věku 6 - 18 let v nepříznivé sociální situaci (hmotná, citová, vztahové, malé nebo žádné 

kompetence aj.), cílovou skupinou jsou „děti ulice“, které zažívají obtížné životní situace, nestandardní 

životní podmínky, konflikty s ostatní společností aj.  

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených analýz:

Počet nově vzniklých zařízení:

Počet nových navazujících aktivit:

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

Ostrava Jih - Dubina západ (Magone), Ostrava Jih - Dubina východ (Bavík), Ostrava Jih - Bělský les (Směr)

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

terén - mapování, zjišťování informací, vstupy (ve spolupráci s Ospod a info klientů) 3-4/2019

terén - monitoring v terénu 5-6/2019

terén - výstupy analýzy 12/2019

doučování - průběžně (dle zájmu a potřeb klienta nebo dle doporučení OSPOD a kurátorů)

doučování - výstupy (statistiky) 12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek personálů, stážistu, dobrovolníků 

nezájem ze strany potencionálních klientů

nedostatek finančních prostředků (dotace a dary)
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

800 000 Kč

820 000 Kč

840 000 Kč

850 000 Kč

150 000 Kč

3 310 000 Kč

3 460 000 Kč

1 500 000 Kč

600 000 Kč

1 360 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ostrava - Jih, Ostrava-Zábřeh, Pískové doly

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

provoz otevřených klubů na Bedrnova 1

rozvoj specifických programů pro cíloví skupiny 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek financí na provoz

nedostatek kvalifikované personálu

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat): MŠMT,nadace, dary

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Projekt zabezpečuje volnočasové aktivity pro 150 dětí v Ostravě-Jih. Společně s dalšími projekty Pavučiny 

o.p.s. propojuje formální a neformální vzdělávání v oblasti kultivace etických hodnot člověka a zdravého 

životního stylu. Aktivity projektu otevírají možnost pro zapojení dětí s handicapy sociálními i 

zdravotními. V projektu jde také o aktivizaci tvůrčího potenciálu dětí v kreativních a řemeslných 

dovednostech a podpora dětí v aktivním zapojení do společensky prospěšných projektů.

1) Děti 6-12 let z Ostravy- Zábřehu, ze sídliště Pískové doly, které chodí do okolních škol a chtějí 

bezpečně trávit svůj volný čas venku nebo v klubovně se svými vrstevníky. Netráví většinou čas ve školní 

družině a jsou po příchodu ze školy sami doma, protože rodiče jsou ještě v práci. Charakterizuje je také 

slabší socioekonomické postavení jejich rodin, protože většinou nenavštěvují žádné kroužky ve škole 

nebo střediscích volného času.

2) Děti a mladí lidé z Ostravy – Jih (12-15 let) oslovení tématy programů primární prevence realizované 

našimi lektory na 2. stupni ZŠ. Řeším vztahy s druhým pohlavím, svoji identitu a také strach jak budou 

zvládat vstup do dospěláckého života. 

3) Okruh dětí a mladých lidí mimo Ostravu, kteří skrze vazby na výše uvedené skupiny využívají táborové 

programy. 

Společným rizikovým faktorem u cílových skupin je častý výskyt nestabilního rodinného zázemí. Mají 

strach z budoucnosti. Mají předsudky z romů (nebo gadžů), uprchlíků, z učitelů, rodičů...  Charakterizuje 

je konzumní přístup k životu, který se u mnohých projevu touhou mít tu nejlepší značku mobilu, 

oblečení, elektroniky…  Svoji touhu po přijetí ventilují skrze sociální sítě, na kterých se snaží, co nejlépe 

předvést a sbírají like. Touží po opravdových vztazích a přijetí.

4) Skupina asi 20 dobrovolníků (někteří se mohou stát brigádníci) od 18 do 26 let, kteří pomáhají na 

táborech, dětských dnech a nepravidelně na klubech.

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vytvořených analýz:

Počet nově vzniklých zařízení:

Počet nových navazujících aktivit:

Karta aktivity

3.1 Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeže a zajistit programy pro rizikové děti a 

mládež, případně mladé dospělé

3.1.1 Navýšit kapacitu otevřených klubů, případně NZDM včetně navazujících aktivit (např. terénní forma 

NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava)

Pavučina o.p.s.

PREVENCE KRIMINALITY
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

680 000 Kč

680 000 Kč

680 000 Kč

680 000 Kč

0 Kč

2 720 000 Kč

2 720 000 Kč

1 360 000 Kč

0 Kč

1 360 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

nejasné ukotvení, tematická roztříštěnost, nemoderní infokanály, externí komunikace)

přílišná ambicióznost - neralizovatelnost aktivit

přetížení personálních kapacit, demotivovanost

nedostatek financí 

strategické plánování realizace projektu BOVA: vize, cílů a postupu, způsobu propagace 2019 

vznik kybernetické platformy 2019 

realizace projektu BOVA, činnosti kybernetické plaformy, zajištění právních informací 2019 - 2022 

Nebuď oběť, PPP, KÚ

Karta aktivity

4.1 Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečích ohrožení trestnou činností a o možnostech 

ochrany před ní

4.1.1 Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro širokou a lajckou i odbrnou veřejnost

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, MPO, BOVA, PČR, MMO, NF Paragraf

PREVENCE KRIMINALITY

anonymizováno

* zajistit rozvoj a rozšíření kampaně Bezpečnější Ostrava na území města (nová témata, nové nástroje) 

*vznik odborné platformy pro kybernetickou bezpečnost pro město Ostravu

*realizovat tematické vzdělávací aktivity pro zástupce odborné veřejnosti (např. multidisciplinární týmy, 

pedagogičtí a sociální pracovníci)

* zajišťovat informace pro pachatele, potencionální oběti a oběti TČ, zvláště zranitelné oběti, děti a 

mladistvé, pro osoby žijící v SVL, seniory, osoby žijící rizikovým způsobem života

* zajistit zvýšení informovanosti veřejnosti (zejména ohrožených cílových skupin) o rizicích 

kyberprostoru, zadluženosti, lichvy, podvodů (šmejdi, podomní prodej)

* zajistit dostupnost právního poradenství                                                                                                                          

* Informování veřejnosti o problematice zadluženosti. Jak se nezadlužovat? Co dělat, když už dluhy 

mám? Jak "bojovat" s exekucí? (Občanská poradna Ostrava)                                                                                                                                                                                                                                                   osoby starší 18 let, laická veřejnost - občané + potencionální oběti, odborná veřejnost - subjekty v 

kontaktu s potencionálními obětmi, s obětmi trestných činů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet realizovaných akcí:

Počet právních konzultací:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

4.rok (2022)

Zdroje financování:

- z rozpočtu SMO:

- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

10 akcí/rok

celkem 50, na každé akci 5 účastníků

75 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

0 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

150 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

OSPOD Jih, OSPOD Poruba, OSPOD Slezská Ostrava, ÚP

Karta aktivity

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

PREVENCE KRIMINALITY

anonymizováno

V rámci chystaných preventivních činností budou realizovány interaktivní workshopy poskytující 

účastníkům komplexní informaci z oblasti finanční gramostnosti. Vždy v souladu s věkovou kategorií a s 

aktuálními potřebami cílové skupiny. Workshopy budou probíhat ve spolupráci s vybranými ostravskými 

OSPODy a Úřadem práce v Ostravě, kteří budou na jednotlivé workshopy delegovat účastníky. Realizátor 

se bude opírat o letitou a efektivní spolupráci s uvedenými subjekty a bude tak reagovat na nízkou 

dostupnost vhodných aktivit tohoto zaměření. Cílové skupině nebudou poskytovány jen informace, ale i 

zážitek, který povede k rozvoji potřebných schopností a dovedností zajišťující prevenci negativních jevů 

spojených s oblastí financí. Program bude určen těm, u kterých vnímáme největší riziko podléhání 

finančním nástrahám. Proběhne celkem 10 vzdělávacích workshopů, jeden z nich bude trvat tři až čtyři 

hodiny, dle specifik cílové skupiny. Každá akce bude pro jinou skupinu účastníků.

Cílovou skupinou jsou děti a mladí dospělí ve věku 10-18 let, kteří jsou v péči kurátorů pro děti a mládež, 

kurátorů pro dospělé a nebo jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, trvale žijící na území SMO. 

Jedná se tedy o děti ohrožené, které mají projevy rizikového chování a jsou již v péči kurátorů pro děti a 

mládež. Může se jednat i o mladé lidi v péči kurátorů pro dospělé opouštějící zařízení ústavní a 

ochranné výchovy. Budou zapojeny vybrané ostravské OSPODy (pro pilotní realizaci projektu voleny ty, 

které mají nejvyšší počet klientů z této CS - např. Jih, Poruba, Slezká Ostrava).

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků vzdělávacích akcí:

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

statutární město Ostrava

neefektivní práce s cílovou skupinou

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

příprava metodických opor a harmonogramu činností 9/2019

představení vytipovaným subjektům a navázání spolupráce 9/2019

příprava realizace workshopů, kontaktování cílové skupiny 9/2019

realizace workshopů 10-12/2019

vyhodnocení projektu, mapování potřeb na další období 12/2019

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem cílové skupiny

nedostatek finančních prostředků

nedostatek odborného personálu

neefektivní spolupráce s vysílajícími subjekty
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

8

80

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

statutární město Ostrava

neefektivní práce s cílovou skupinou

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

1. kurz + představení práce PP MU realizátorům  4/2019

koordinační setkání

realizace kurzů 4-12/2019

vyhodnocení 12/2019

případné pokračování 2020-2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem cílové skupiny

nedostatek finančních prostředků

nedostatek odborného personálu

neefektivní spolupráce mezi subjekty

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Zajištění mentoringu PP MU při realizaci kurzů finanční gramotnosti, zajištění přenesení dobré praxe PP 

MU při práci s rizikovými dětmi a mládeží, zajištění spolupráce mezi organizacemi, které se věnují 

realizaci kurzů finanční gramotnosti pro rizikové děti a mládež.

cílovou skupinou jsou děti a mladí dospělí ve věku 10-18 let s projevy rizikového chování nebo ohroženi 

či zasaženi rizikovými jevy

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vzdělávacích akcí za rok:

Počet účastníků vzdělávacích akcí:

Vzájemné soužití, Centrum sociálních služeb, Výchovný ústav, případně další realizátoři, PF MU, Don 

Boscko, Pavučina

Karta aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé

Magistrát města Ostravy
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

12 akcí/rok (6 workshopů, 6 besed)

mim. 18 různých účastníků

77 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

0 Kč

317 000 Kč

317 000 Kč

77 000 Kč

0 Kč

240 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

realizace 2019 - 2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nezájem cílové skupiny

nedostatek finančních prostředků

nedostatek odborného personálu

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

anonymizováno

Realizace besed a workshopů pro dospělé i děti a mládež ze SVL zaměřené na témata z oblasti finanční 

gramotnosti. Pro dospělé budou realizovány besedy (celkem 6 besed), na kterých získají základní 

informace z oblasti dluhů, exekucí, a to ve srozumitelné podobě. Do 6 workshopů budou zapojeny děti z 

Liščiny a Hrušova. Děti v bezpečném prostředí a hravou formou získají informace, nové zkušenosti a 

dovednosti a tím se zvýší jejich FG. To vše jako prevence zadlužování v pozdějším věku. Jednou z aktivit 

je i pokračování v aktivní účasti na koordinačních schůzkách pořádaných SMO, které přispívají k inovaci 

metod sociální práce v Ostravě především v oblasti řešení dluhové problematiky.cílovou skupinou jsou 

a) 8-12 dětí a mládeže ve věku 12-17 let žijící v SVL Liščina a Hrušov, kteří aktivně navštěvují místní 

Nízkopahová zařízení pro děti a mládež, 

b) dospělí obyvatelé SVL v celkovém počtu 10-12 různých osob (pro rok 2019 se jedná o obyvatele 

zadního Přívozu, kteří spolupracují s o.s. Beleza) 

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků vzdělávacích akcí:

Karta aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé

Vzájemné soužití o.p.s.
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):
1 úvazek PvPP

0 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

540 000 Kč

0 Kč

1 620 000 Kč

1 620 000 Kč

324 000 Kč

1 296 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

4.3 Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života

4.3.1 Zařadit služby terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem života do základní sítě 

sociálních služeb MSK

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

anonymizováno

Zajistit udržitelnost terénního programu pro osoby žijící rizikovým způsobem života - udržitelnost 

navýšených kapacit a služeb po projektu KPSVL (02/2017-02/2020) 

- zajistit financování navýšené kapacity terénního programu

- udržitelnost navýšené kapacity terénních programů o 1 úv. pracovníků v přímé péči, navýšené kapacity 

služeb (počtu terénních výjezdů a intervencí, kontaktů)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V rámci MSK jsme jediná služba zajišťující potřeby cílové skupiny viz. níže

osoby žijící rizikovým způsobem života konkrétně ženy starší 18 let, které poskytují, poskytovaly nebo 

zvažují poskytovat placené sexuální služby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Za osoby poskytující placené sexuální služby považujeme:

- sexuální pracovnice (ženy přímo poskytující placené sexuální služby na privátech, v klubech, na ulici 

nebo prostřednictvím eskortu, nabízející sexuální masáže nebo online chat apod.)

- pornoherečky;

- striptérky;

- tanečnice; 

- transgender osoby v procesu změny pohlaví na ženu pracující v sexbyznysu. 

Tyto osoby jsou dále:                                                                                                                                                                                               

-  oběti obchodu s lidmi;

- osoby komerčně zneužívané;

- osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Sekundární cílovou skupinou je ženský a mužský personál, který se pohybuje na scéně sexbyznysu 

(např. manažeři/rky, provozní, majitelé/ky apod.) a řeší svoji nepříznivou sociální situaci.

Počet nových úvazků pracovníků v přímé 

péči:

4.rok (2022)

Zdroje financování:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Náklady za celé období:

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Plánované náklady/rok:

1.rok (2019)

2.rok (2020)

3.rok (2021)

statutární město Ostrava

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zajistit financování navýšené kapacity terénního programu - personální, služby (navýšení 

terénních výjezdů, intervencí, kontaktů c CS) 3/2020

udržitelnost navýšené kapacity terénních programů o 1 úv. pracovníků v přímé péči (2020-2022)

udržitelnost navýšené kapacity služeb (počtu terénních výjezdů a intervencí, kontaktů s CS)

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

nedostatek finančních prostředků
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PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Snížit potenciální rizika užívání návykových látek v oblasti nočního života 
a zábavy 

Opatření 1.1 Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy 

Aktivita 1.1.1 
Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní 
projekt 

Aktivita 1.1.2 
Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní 
aktivity 

 

Cíl 2 Podporovat služby a aktivity pro specifické cílové skupiny uživatelů drog 

Opatření 2.1 
Podporovat rozvoj sítě služeb a aktivit pro děti a mládež a vznik kapacity 
krizových lůžek pro aktivní uživatele návykových látek s psychosociální 
podporou 

Aktivita 2.1.1 
Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na Terapeutickou komunitu 
pro děti a mládež 

Aktivita 2.1.2 
Podpořit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující 
psychosociální pomoc 

Opatření 2.2 
Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se 
zkušeností se závislostí 

Aktivita 2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké 

 

Cíl 3 
Zvýšit míru informovanosti veřejnosti o praktickém dopadu podpory 
protidrogové politiky města 

Opatření 3.1 
Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem 

na veřejnost  

Aktivita 3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně 

Opatření 3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity 

Aktivita 3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města 
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

1 projekt 

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči: 0,3 (4 pracovníci)

4 stáže

250

6

bude doplněno

60 přímá x 60 nepřímá

60 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

0 Kč

810 000 Kč

810 000 Kč

405 000 Kč

0 Kč

405 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.1 Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt

Renarkon, Rozkoš bez Rizika

anonymizováno

Organizátoři akcí - noční kluby, festivaly atp., zdravotnické služby, Hard and Smart projekt Podané ruce, 

Paragraf 

1.1 Podporovat přístup Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet klientů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Počet akcí:

Studie potřebnosti:

Mapování a realizace aktivity v rámci nočního života a zábavy. Služby poskytované v klubech a na 

festivalech. Cílem je zmapovat potřebnost služby v lokalitě Ostrava a vydefinovat kritéria efektivity dané 

služby v rámci vybraných tanečních akcí. Na základě mapování vytvořit koncept služby včetně rozpočtu a 

zajistit realizaci v daném období alespoň 1x. Sekundárním cílem je získat potřebná data pro obhájení, 

nebo vyvrácení potřebnosti specifických aktivit (např. testování substancí) a těmito přispět do diskuze o 

úpravě legislativy. 

Počet hodin:

Osoby užívající návykové látky a navštěvující kluby a festivaly, promotéři a pořadatelé tanečních akcí, 

zprostředkovaně široká veřejnost.

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zmapování potřeb uživatelů rekreačních drog - studie či jiné šetření

komunikační strategie - kluby a promotéři

příklady dobré praxe - stáže

realizace pilotního projektu

argumenty k právnímu ošetření testování drog

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

komunikace s provozovateli klubů a festivalů

finance

postoj veřejnosti

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Realizovaný projekt:

Počet stáží:

statutární město Ostrava

motivace cílové skupiny k využití služeb

personální zajištění

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20 setkání

Počet vzdělávacích akcí a stáží: 8 akcí

Operační manuál pro realizaci služby včetně příloh (pracovní 

dohody, informační materiály apod.)

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.2 Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní aktivity

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

anonymizováno

MMO, Klub Absolvent

1.1 Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Podpůrné aktivity a činnosti k realizaci pilotního projektu v aktivitě 1.1.1 Cílem aktivity je vytvořit 

dostatečné infromační a metodické podhoubí pro odborně stabilní zajištění přímé realizace pilotního 

projektu a zajištění písemné argumentace pro další udržitelnost projektu.

Osoby zapojené do realizace Pilotního projektu 1.1.1, zprostředovaně cílová skupina uživatelů 

návykových látek v prostředí nočního života a zábavy

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

realizace seminářů a minikonferencí

metodické materiály k realizačnímu týmu vč. peer pracovníků/dobrovolníků

peer metodika

realizace kordinačního týmu pro aktivitu 1.1.1

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční zajištění

personální nedostatek - odb. pracovníků

práce a zapojení PEER pracovníků

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet koordinačních setkání:

Metodické výstupy:

1.rok (2019)

statutární město Ostrava

materiální zajištění

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:



116 
 

 
  

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

Počet klientů služby 40 osob

dle potřeb stávající sítě

Počet intervencí individuálních: 200 intervencí 

80 intervencí

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Neinvestiční

CELKEM

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

spolupráce na realizaci aktivity

personální složení

finance

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet nových služeb:

statutární město Ostrava

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

nespolupracující klienti

špatná informovanost

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zmapovat návaznost služeb na Terapeutickou komunitu pro děti a mládež

připravit a realizovat potřebné aktivity

zajistit financování budoucího provozu

navýšit potřebné kapacity

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Počet intervencí skupinových:

Karta aktivity

2.1.1 Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež

sociální služby pro děti a mládež (Renarkon, TK Exit atp.)

zástupci jednotlivých služeb

Středisko výchovné péče, OSPOD, zdravotnické zařízení, Dětské krizové centrum,  

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 

návykových látek s psychosociální podporou

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Podpora stávající sítě ve vytváření nových propojení či celé sítě služeb spolupracujících na zodpovědném 

směrování cílové skupiny do dalších služeb či v adaptaci do běžného života po delší zkušenosti s 

pobytovou službou. Cílem je primárně podpořit rozvíjení spolupráce a využití stávajících služeb. 

Sekundární cíl je vytvoření nového konceptu poskytování stávajících služeb, nebo vytvoření zcela nové 

služby, nebudou-li dostupné zdroje ve stávající síti.  

osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby - zacíleno na děti a mládež, rodinní příslušníci , 

osoby blízké
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

bude doplněno

Počet klientů: 10 osob

Vytvořená metodika: bude doplněno

30 lůžkodnů

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

800 000 Kč

800 000 Kč

400 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

2.1.2 Podpřit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující psychosociální 

pomoc

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

anonymizováno

rezidenční služby

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 

návykových látek s psychosociální podporou

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet lůžkodnů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Cílem aktivity je vytvořit pilotní krizové lůžko pro uživatele drog, které nebude mít parametry 

záchytného či detoxifikačního lůžka. Lůžko by mělo sloužit pro uživatele sociální služby v akutně krizové 

situaci, který svým stavem vypadává z podmínek standartních pobytových sociálních služeb. Cílem je 

tedy zmapovat a odpilotovat varianty krizového lůžka v rámci stávající sociální služby. Současně je cílem 

vydefinovat potřebnost a cílovou skupinu s předpokladem, že nejde o primárně zdravotnického 

pacienta v akutním somatickém ohrožení, ale osobu v psychosociální krizi, která nedosáhne na stávající 

krizovou pomoc z důvodu intoxikace.

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci (edukace)

Klienti – zájemci o krizové lůžko

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

mapovat možnosti poskytovatelů na zajištění lůžka

navázání spolupráce s pracovní skupinou KP osoby ohrožené sociálním vyloučením

spolupracovat na vytvoření metodiky pro práci s klienty se závislostí

edukovat pracovníky v oboru závislostí

realizovat potřebné služby a aktivity

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, nutná 

součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finance

zájem organizací

nedostatek klientů

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet navýšených kapacit:

statutární město Ostrava

1.rok (2019)

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

neochota veřejnosti

personální zabezpečení

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

20 aktivit

bude doplněno

12 akcí

50 osob

Počet účastníků: bude doplněno

0 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

600 000 Kč

600 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Počet svépomocných skupin - 

jednorázových:

Karta aktivity

2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

anonymizováno

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

2.1 Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se zkušeností

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet klientů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Cílem aktivity je podpořit vznik a rozvíjení iniciativ v rámci i mimo rámec sociálních služeb, které udržují 

kontakt s bývalými klienty partnerským, participačním způsobem. Důležitou součástí je zahrnutí 

přirozeného prostředí býv. klientů služeb, jejichž stabilizace přispívá k udržitelnosti žádoucího stavu 

osob se zkušeností se soc. službou.

osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby, rodinní příslušníci , osoby blízké

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

zjištění potřeb a počtu klientů vhodných k zapojení do aktivit 2019

zabezpečení místa a času k realizaci aktivity 2020-2022

finanční a materiální zabezpečení 2019-2022

osobní účast klientů na různých akcích - konference, zapojení do PP 2021-2022 

svépomocné skupiny - sdílení a vzdělávání 2020-2022

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finanční náklady

personální zajištění

vzájemná spolupráce

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet svépomocných skupin - pravidelných:

1.rok (2019)

statutární město Ostrava

ohrožení motivace rodinných systémů

očekávání od zainteresovaných subjektů

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

6 aktivit

Počet informačních materiálů: 6 materiálů

3 konference

3 akce

150 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

450 000 Kč

450 000 Kč

225 000 Kč

112 500 Kč

112 500 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

anonymizováno

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

3.1 Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem na veřejnost

PROTIDROGOVÁ PREVECE

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet PR akcí jiných:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Součástí aktivit je především Konference 2019 a vytvoření strategie pro vytváření a distribuci 

propagačních materiálů. PR materiály budou propagovat jednak realizaci prostřednictvím soc. a jiných 

služeb a také přístupy, názory a doporučení odborníků či peerů. Cílem aktivity je demýtizace a 

racionalizace tématu drog a drogové závislosti včetně představení služeb a jejich reálného účelu a 

dopadu na společnost.

široká a odborná veřejnost, síť sociálních služeb, zdravotnická zařízení, veřejná správa

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

realizovat Konferenci v roce 2019 s předpokladem pravidelnosti

vytvořit a realizovat kampaň a připojit prvky kampaně k pravidelným akcím pro veřejnost 

vytvořit ucelené informační materiály a materiální zázemí pro PR aktivity 

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

atraktivita a trefnost kampaně

politická vůle

finance

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Uskutečněné konference:

1.rok (2019)

statutární město Ostrava

nedostatek lidských zdrojů

kampaně jiných subjektů

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:
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Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity (možno 

uvést text z 5 KP, je-li dostatečně 

výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 

senioři s nízkými příjmy a 

specifickými potřebami v důsledku 

dlouholetého bezdomovectví či 

užívání návykových látek atd.)

7

Počet výstupů z akcí - síťování: 7

3

bude doplněno

bude doplněno

3

40 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 - z rozpočtu SMO:

Zdroje financování:

Přehled rizik aktivity (např. 

finanční/technická náročnost, 

nutná součinnost dalších subjektů, 

náročná cílová skupina):

finance

ochota organizací ke spolupráci, síťování apod.

parametry podkladových studií

Plánované výstupy (možné upravit 

dle charakteru aktivity):

Počet akcí - síťování:

Počet podkladových studií realizovaných:

statutární město Ostrava

nevhodný formát aktivit

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

Harmonogram zásadních kroků při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků:

podpora nových formátů síťovacích akcí

využitelnost výstupů s důrazem na aplikaci v praxi u konkrétních služeb či aktivit

realizace studií při vytváření nových služeb a aktivit pro ověření potřebnosti

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 

náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet výstupů ze studií aplikovaných: 

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Počet stáží: 

Doporučení z výzkumných šetření: 

Karta aktivity

3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

NNO, MMO, síť sociálních služeb, 

3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Efektivní síťování, které bude koncepčně orientované na rozvoj služeb s jasně stanovenými cíli, např: 

sjednocení vykazování efektivity pro MMO. Rozvíjet stávající či realizovat nové služby s podporou financí 

na podkladové studie. Motivace vedoucích služeb rozvíjet služby racionálně a s důrazem na užitečnost 

pro klienty i širokou veřejnost v rámci lokality. 

pracovníci sociálních služeb, vedoucí pracovníci sociálních služeb, koordinátoři na úrovni veřejné správy


