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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

                                                             v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

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

DATUM:   10. 5. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ:  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8 

    zasedací místnost č. 406 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Lidé lidem 2019 

3. Různé  

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali všechny zúčastněné 

členy MT o aktuálních tématech či řešené problematice v cílové skupině. 

Ad 2. Lidé lidem 2019 

Všem zúčastněným předány organizační informace k připravované akci Lidé 

lidem 2019 – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

 Termín konání: 20. června 2019 

 Místo konání: Komenského sady v Ostravě (za budovou Nové 

radnice) 

 Čas konání: 9:00 – 18:00 hod. 

 Moderátorka: Monika Dudová (Hitrádio Orion) 

 Doba vystupování na pódiu: 9:00 – 12:00 hod., 14:00 – 16:30 hod. 

 Přestávka pro účinkující na pódiu: 12:00 – 14:00 hod. 

 Interaktivní dílny: 9:00 – 16:30 hod. (Krabičky, Veselá věda, S.T.O.P., 

MENS SANA) 
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 Závěrečné vystoupení: Pokáč 17:00 – 18:00 hod. 

 Zakončení akce v 18:00 hod. 

 Účastníci ve stánku 9:00 – 17:00 hod. 

Podmínky užívání v prostoru Komenského sadů: 

 Vozidla smí najíždět pouze na chodník, nesmí vjet nebo stát na travnaté 

ploše. 

 Zákaz jakýchkoliv zásahů do dlažby (vrtání apod.). 

 Zákaz upevňování předmětů na stromy způsobem, který by je mohl 

poškodit, nelámat větve. 

 Dodržovat čistotu a pořádek. 

 
Organizační zajištění: 

 8:00 hod. budou předány aktuální informace u stánku KP (manažeři nebo 

kontaktní osoby), trička pouze manažeři a kontaktní osoby, členové PS 

nálepky na trička. K dispozici opět drobné reklamní předměty města – 

odměna pro soutěžící děti atd. 

 8:15 hod. příprava stánku  

 zázemí v Radniční restauraci -  k dispozici nápoj – voda ze džbánku 

a drobné občerstvení – vydávání oproti šatnovému bločku – 1 dobrovolník 

(obsluha) 

 
Program na pódiu: 

1. blok – dopolední – 9:00 – 12:00 hod. – zahajuje náměstek primátora 
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

2. blok – odpolední – 14:00 – 17:00 hod. zahajuje vedoucí OSVZ 
Mgr. Jaroslava Rovňáková 

 Rozhovor s manažerem PS SENIOŘI Marta Machová 

 Projektový den pro školy – Petra Hortvíková, MMO 

 Rozhovor s manažerem PS PROTIDROGOVÁ PREVENCE – Honza Horák 

 Rozhovor s manažerem PS OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POST. – Linda Schalková 

 Prezentace kampaně "Dejme dětem rodinu" – Jiřina Slívová 

 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny OBČANÉ SOC. VYL. A OHROŽENÍ 

SOC. VYL. - Jiří Linart 

 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny OBČANÉ S DO A PO- Antonín Liška 

 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny MTKP – Michal Panáček 

 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny ROMSKÉ ETNIKUM – Lucie Mastná 
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 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny PREVENCE KRIMINALITY – Kateřina 

Ciklová 

 Rozhovor s představitelem pracovní skupiny OBČANÉ SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM – Aneta Hašková 

 Rozhovor s manažerem pracovní skupiny DĚTI A RODINA – Martin Bittner 

Pořadí rozhovorů je nyní pouze orientační, bude dojednáno detailně 

nejpozději do 15. 6. 2019, o všem budete informováni. 

  

Projektový den pro ZŠ a SŠ: 

• Oslovení ZŠ, SŠ – dopis ředitelům 

• Přihlášení škol a tříd do 10.5.2019 (do uzávěrky se přihlásilo cca 500 žáků 

a studentů) 

• Plnění konkrétních úkolů z projektových karet – SEN, DO, RE, MTKP, SLU, 

ZRA, SOC, DaR, PK a PP – karty připraví zaměstnanci OSS. 

Další informace: 

• Obratem zaslat požadavky na: 

• lavice a židle před stánky (ve stánku vždy 2 židle) 

• počet ks drátěného programu před stánek 

• Mail na p. Zuzanu Krautovou – Lidelidem@ostrava.cz nebo zuzka@eico.cz  

 Ad 3. Různé 

Manažeři jednotlivých PS upozorněni na dodržování stanovených termínů 

pro zasílání výkazů práce a dalších administrativních záležitostí. 

Výjezdní jednání MT se uskuteční v termínu v 19. – 20. 9. 2019, místo bude 

upřesněno po výběrovém řízení. Účast všech nutná!!! 

Termín příštího jednání MT stanoven na 14. 6. 2019 v místnosti č. 189. 

 

Zpracovala:   Petra Hortvíková 
   Jana Müllerová 
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