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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. 5. 2018; 9:00 – 11:00 hod. 

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

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Vyhodnocení roku 2017 

3. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v cílové skupině. 

2. Vyhodnocení roku 2017 

Petra Hortvíková prezentovala Vyhodnocení přehledu poskytovaných sociálních služeb  

a souvisejících aktivit 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava za rok 2017 – viz příloha  

Jana Müllerová informovala všechny přítomné o rozvoji a vzniku nových sociálních služeb 

v roce 2017 – viz příloha 
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3. Různé 

Členové MT byli informováni o organizačních záležitostech: 

 výkazy práce – musí obsahovat vlastnoruční podpis manažera PS; manažeři PS by 

měli v tomto výkazu využívat předepsaných aktivit v souladu se zadáním; 

 odevzdávat originály listin (všechny listiny, v nichž je uveden vlastnoruční podpis – 

zápisy, prezenční listiny, pozvánky) k založení na odd. sociálních služeb MMO; 

 dodržování termínu pro vyhotovení zápisu z jednání PS (nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne jednání PS). 

Informace k 5KP: 

 úprava rozvojových cílů a opatření pracovních skupin – manažerům PS budou 

zaslány zpracované rozvojové cíle a opatření k doplnění a možným připomínkám; 

 manažeři PS zašlou seznam organizací, které jsou členy PS KP – 

phortvikova@ostrava.cz - termín: do 18.5.2018;   

 Dokument  „Analýza organizační struktury procesu komunitního plánování“ je 

dostupná a webových stránkách KPO - http://www.kpostrava.cz/komunitni-

planovani/projekt-kp-ostrava-2017-2019/analyza-organizacni-struktury-procesu-

komunitniho-planovani_1541.html.  

 

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit není k dispozici v tištěné podobě, neboť 

z některých pracovních skupin byly zaslány požadavky o zapracování změn po termínu 

12.4.2018. Aktuálně je katalog u dodavatele, který zapracovává poslední změny. 

Manažerům bude ihned po obdržení zaslán materiál k odsouhlasení.  

 

Příloha: 

- Prezentace 

 

 

 

Zpracovala: Müllerová, Hortvíková 

 

 

V Ostravě dne 15. května 2018 
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