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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:   11. 10. 2019; 9:00 – 11:30 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Vyhodnocení 4. Komunitního plánu 2015–2018 

3. Karty aktivit 

4. Různé 

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v cílové skupině.  

MTKP   z informací členů PS i případných zájemců o službu vyplynul zvýšený zájem  

o pobytové odlehčovací služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením 

vyžadujícím přítomnost zdrav. personálu. V současné době neexistuje možnost 

poskytování této služby ve městě Ostrava. 

SOC velký nárůst klientů nocleháren, což zřejmě souvisí se strategií majitelů ubytoven, 

kdy nechtějí prodlužovat ubytování osobám pobírajícím dávky HN, Romům 

a vícečetným rodinám 
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DO probíhají jednání mezi SMO, Městskou nemocnicí Ostrava a Asociací Trigon ve věci 

pilotního projektu prvního Centra duševního zdraví, které by mělo být v provozu 

od   1. 7. 2020. Projekt bude realizován Asociací Trigon. 

DaR 7. 11. 2019 proběhne setkání k asistovaným kontaktům v souladu s opatřením 3.1.             

za účasti zástupců NNO, OSPOD, KÚ MSK a KPO 

v období 2 – 3/2020 by mělo být opět otevřeno Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Náruč – zřizovatelem Diakonie ČCE  

RE    problém s ubytováváním vícečetných rodin na ubytovnách  

 POTRAVINOVÁ BANKA – stávající prostory jsou nedostatečné, po jednání se SMO 

vyjednány větší prostory, zamyšlení nad změnou cílové skupiny (senioři, osoby 

se zdravotním postižením), neboť stávající cílová skupina uživatelů je službou 

přesycena 

ZRAK finalizace přípravy letáků a brožury pro veřejnost o osobách se zrakovým 

postižením v souladu s naplňováním cílů 5KP 

 

2. Vyhodnocení 4. Komunitního plánu 2015–2018 

Mgr. Jana Müllerová prezentovala Vyhodnocení 4. Komunitního plánu sociálních služeb 

a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Prezentace je součástí přílohy a je k dispozici 

pro členy PS. Podrobnější materiál k vyhodnocení 4. KP je k dispozici na webových 

stránkách www.kpostrava.cz.  

3. Karty aktivit - metodické sladění činnosti pracovních skupin 

V rámci metodického sladění činnosti pracovních skupin byly diskutovány karty aktivit, jejich 
vyplnění na rok 2019 a nastaveny změny pro rok 2020 (změny budou promítnuty ve formuláři 
pro rok 2020).  

Manažeři v pracovních skupinách vyplnili karty aktivit v dubnu 2019. Byly zde uvedeny 
záměry na plnění cílů a opatření 5.KP pro daný rok. Karty byly vyplněny svědomitě a bez 
zjevných faktických chyb. Souhrnný materiál karet aktivit tzv. akční plán bude po kompletaci 
dostupný na stránkách www.kpostrava.cz.  

Vyhodnocení karet aktivit 2019 bude probíhat formou doplnění a aktualizace údajů 
uvedených v kartách, upřesněním záměrů jednotlivých opatření.   

4. Různé 

 Webové stránky KPO prochází v současné době změnami a úpravami i pro osoby 

se zrakovým postižením, budou zcela nové a v souladu s webovými stránkami 

Ostravy.  

 Mgr. Eva Čechová předala všem zúčastněným informace k dotačnímu řízení, 

podrobné informace na webových stránkách https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

http://www.kpostrava.cz/
http://www.kpostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace
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informace/dotace. Nově není vyžadováno doložení bezdlužnosti u opakovaného 

podání žádosti o dotaci, ta je vyžadována pouze u žádostí, které jsou podávány 

poprvé. Peněžní prostředky s výjimkou víceletých projektů jsou poskytovány pouze 

na realizaci projektu v kalendářním roce 2020. Příjemce dotace je povinen hradit 

náklady na realizaci projektu bezhotovostní platbou s výjimkou úhrady daňových 

dokladů do 1.000 Kč. 

 Koordinátorka KPO požádala všechny přítomné manažery PS, aby byly v budoucnu 

na jednání Manažerského týmu KP přenášeny zejména informace z jednotlivých 

organizací týkající se chodu, kapacity, změny místa poskytování služby či jiné 

informace podobného charakteru. 

 Všem přítomným předána informace o vytvoření komunikační strategie – manuál, jak 

na veřejnosti lépe prezentovat sociální služby.  

 3.12.2019 – Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování, 

partnerů a hostů, pozvánka bude zaslána v listopadu 2019. 

Případová analýza 

Na předposledním jednání byla diskutována problematika nedostatku informovanosti 

zdravotníků v přímém styku s uživateli či potenciálními uživateli sociálních služeb, s ohledem 

na uvedené bylo na 22. 11. 2019 sjednáno setkání se zdravotníky z MNO, kterého by se měli 

účastnit zástupci z PS SEN, MTKP a DO. 

SMO dlouhodobě ve spolupráci s NNO řeší problematiku neefektivní potravinové pomoci, 

která má několik úrovní, z nichž se některé jeví neúčelně. Řešeno ve spolupráci s PS SOC, 

DAR, RE. Nově také MTKP a SEN.   

Příloha: 

- prezentace k vyhodnocení 4.KP 

 

 

Zpracovala: Hortvíková, Müllerová 

 

 

V Ostravě dne 22. října 2019 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace

