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Zápis z jednání manažerského týmu KP Ostrava 

Program a výstupy z jednání 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 – 2020 - 

vyhodnocení roku 2016 

3. Informace o akci „Lidé lidem 2017“ 

4. Různé 

 

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři přednesli aktuální informace a témata z pracovních skupin komunitního 

plánování, či aktuálně řešenou problematiku v cílové skupině.   

2. Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 – 2020 - 

vyhodnocení roku 2016 

Protidrogový koordinátor představil členům manažerského týmu vyhodnocení „Strategie“ 

za rok 2016. Vyhodnocení bylo zaměřeno na naplňování jednotlivých aktivit a způsobu 

financování služeb. 

Prioritou realizace „Strategie“ bylo a je udržení stávající sítě sociálních služeb v oblasti 

protidrogové prevence. 

Celkem aktivit: 24 

- splněno/částečně splněno:15 

- nesplněno: 2 

- nerealizováno: 7 

V roce 2017 bude mimo jiné pozornost zaměřena na naplňování aktivit 

nerealizovaných/nesplněných (rozšiřování pracovních úvazků v sociálních službách, 

zajištění vzdělávacích aktivit).  
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Odborné sociální poradenství 3 1 2 2230 864 1276 0 90

-      ARKA CZ 1 0 1 393 150 243 0 0

-      Modrý kříž v České republice 1 0 1 743 150 530 0 63

-      Renarkon 1 1 0 1094 564 503 0 27

Kontaktní centra 1 1 0 2400 847 646 0 907

-      Renarkon 1 1 0 2400 847 646 0 907

Služby následné péče 3 1 2 3034 767 1413 365 489

-      ARKA CZ 1 0 1 235 50 185 0 0

-      Modrý kříž v České republice 1 0 1 658 135 523 0 0

-      Renarkon 1 1 0 2141 582 705 365 489

Terapeutické komunity 1 1 0 5337 1732 927 848 1830

-     Renarkon 1 1 0 5337 1732 927 848 1830

Terénní programy 2 1 1 3610 1660 973 0 977

-      ARKA CZ 1 0 1 438 245 193 0 0

-      Renarkon 1 1 0 3172 1415 780 0 977

Celkem 10 5 5 16611 5870 5235 1213 4293

Ostatní
Přehled poskytovaných 

sociálních služeb v roce 2016

Zřizovatel

Reálné 

náklady 

2016 

Dotace 

z rozpočt

u SMO 

Příjmy 

od 

uživatelů 

Státní 

dotace 

MSK/M

PSV

 

3. Informace o akci „Lidé lidem 2017“ 

Všem zúčastněným předány informace k akci Lidé lidem 2017: 

- 22. 6. 2017, Masarykovo náměstí, 9:00 – 16:00 hodin 

- propagace akce je zajištěna 

• letáky umístěny v MHD a plakáty na veřejných plakátových plochách, 

• informace o konání akce rozeslány do škol, 

• článek o konání akce v periodiku Ostravská radnice, tiskoviny městských obvodů, 

• webové stránky města, web a FCB KP Ostrava, 

• rozmístění plakátů do organizací. 

 

Manažeři a kontaktní osoby jednotlivých PS obeznámeni s podmínkami užívání náměstí, 

které předají členům PS. Akce rozdělena do dvou bloků – dopolední program (9:00-

12:00) zaměřen na žáky a studenty škol, odpolední program (13:00-16:00). 

Interaktivní dílny zajišťovány: Krabičky – výrobní družstvo, z.s., S.T.O.P., Veselá věda a 

MENS SANA.  

Dále zajištěna účast – Bezpečnější Ostrava!!!, Svět techniky a Gyroskop, tandemové 

kolo, lidský stolní fotbal, bezplatné testování na HIV, UV lampa Derma Lightcheck box, 

ukázky práce městské policie aj. 
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Manažeři PS představí krátce cílovou skupinu na pódiu, bližší informace k vystoupení na 

pódiu podá p. Zuzana Krautová. Všem manažerům PS rozeslána přihláška k vystoupení 

na pódiu, kterou distribuují svým pracovním skupinám. Celý program bude tlumočen do 

znakového jazyka. 

 

Organizační zajištění: 

• 8:00 aktuální informace u stánku KP (manažeři nebo kontaktní osoby), trička pouze 

manažeři a kontaktní osoby, členové PS nálepky na trička (pokud možno - 

jednotná barva bílá). K dispozici opět drobné reklamní předměty města – odměna 

pro soutěžící děti atd. 

• 8:15 příprava stánku  

• zázemí v Mléčném baru NAPROTI -  k dispozici nápoj – voda ze džbánku, zmrzlina, 

menší bagety – vydávání oproti šatnovému bločku. 

 

 

4. Různé 

4.1. Příprava 5. komunitního plánu - Analýza potřeb 

Analýzu potřeb bude vypracovávat firma Sociofactor s.r.o., která byla vybrána 

na základě zkušeností s výzkumy v sociální oblasti. Při zpracování bude vycházet 

z informací získaných při realizaci ohniskových skupin, které byly vybrány takto:  

1. SENIOŘI – 2 skupiny – uživatelé, poskytovatelé, pečující, zástupci příspěvkových 

organizací, městských obvodů a NNO; zároveň kombinace služeb pobytových, 

ambulantních a terénních a volnočasových aktivit;  

2. LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM – firma v současné době zpracovává výstupy 

problematiky lidí s duševním onemocněním pro MSK, v rámci výzkumu byla provedena 

i FG v Ostravě, pro potřeby přípravy 5KP budou použity výstupy z již uskutečněných 

rozhovorů. Primárně bude provedena sekundární analýza dat. V případě potřeby bude 

doplněna FG této cílové skupiny, rozhovory aj.  

3. LIDÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM – 1 skupina, účastníci budou z řad ambulantních 

a terénních služeb včetně volného času (zástupci poskytovatelů a uživatelé, aktivity);  

4. LIDÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – v měsíci březnu 2017 byla v pracovní 

skupině komunitního plánování realizována FG Centrem pro komunitní práci střední 

Čechy. Pokud by nebyla proveditelná sekundární analýza dat, bude doplněna FG této 

cílové skupiny, rozhovory aj.    
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5. LIDÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM – 3 skupiny 

- Tělesně postižení – 1 skupina pouze lidé s tělesným handicapem, účastníci budou 

z veřejnosti, spolků klubů, volnočasových aktivit 

- Mentálně a kombinovaně postižení včetně PAS – do 26 let -  uživatelé, poskytovatelé, 

pečující, zástupci příspěvkových organizací, městských obvodů a NNO; forma služby 

pobytová, ambulantní a terénní, volný čas; žádoucí je vyváženost 

- Mentálně a kombinovaně postižení včetně PAS nad 26 let - uživatelé, poskytovatelé, 

pečující, zástupci příspěvkových organizací, městských obvodů a NNO; forma služby 

pobytová, ambulantní a terénní, volný čas; žádoucí je vyváženost 

6. DĚTI A RODINA, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ROMSKÉ ETNIKUM – uskuteční se 

4 skupiny 

- Mladí dospělí 18+ opouštějící ústavní péči případně pěstounskou péči – účastníci 

skupiny budou mladí dospělí, zástupci poskytovatelů z domů na půl cesty, výchovných 

ústavů, dětských domovů apod. 

- Samoživitelé s dětmi - účastníci skupiny budou uživatelé služeb, veřejnost, zástupci 

poskytovatelů soc. aktivizačních služeb, azylových domů pro ženy a matky, krizové 

pomoci, odborného poradenství, sociální rehabilitace, souvisejících aktivit 

- Nízkopříjmové či vícečetné rodiny s dětmi - účastníci skupiny budou uživatelé služeb, 

veřejnost, zástupci poskytovatelů soc. aktivizačních služeb, azylových domů pro ženy 

a matky, krizové pomoci, odborného poradenství, sociální rehabilitace, souvisejících 

aktivit  

- Ohrožení sociálních vyloučením či vyloučení osamělí (lidé bez domova) - služby 

a aktivity pro lidi bez přístřeší a ohrožené soc. vyloučením poradny, azylové domy 

pro muže, pro ženy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, 

potravinová pomoc apod. 

7. PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE – bude provedena 

sekundární analýza dat v oblasti prevence kriminality z vlastního výzkumu realizovaného 

dodavatelem v roce 2016 a Ostravskou univerzitou v oblasti drog v roce 2015. Pokud by 

nebyla proveditelná sekundární analýza dat, bude doplněna FG této cílové skupiny, 

rozhovory aj.  

Skupiny budou probíhat do poloviny měsíce července. Výstupy budou k dispozici v září 

2017 a budou sloužit jako podklad pracovních skupin pro přípravu 5KP. 

4.2. Metodika pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb 



 

 
5/6 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zveřejnil Prováděcí dokument k Metodice 

pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v MSK s účinností od 1. 7. 2017. Jedná se 

o dva samostatné dokumenty, přičemž druhý zmiňovaný se nevztahuje na výběrová 

řízení vyhlášená přede dnem účinnosti.  

Poskytovatelé sociálních služeb mohou využít nabízených seminářů, pořádaných KÚ 

MSK (termíny: 22.5.; 29.5.; 7.6.2017), k případným obecným či individuálním dotazům.  

Některé vybrané zásadní změny 

Prováděcí dokument nově upravuje termíny vstupu sociálních služeb do sítě či 

případných úprav. Nově bude moci poskytovatel požádat o:  

 Vstup do sítě  2x ročně (žádost březen, září), schvaluje zastupitelstvo kraje; 

 Rozvoj kapacit služeb v síti 2x ročně (žádost březen, září), schvaluje rada kraje; 

 Změna parametrů 1x ročně (žádost září), schvaluje rada kraje. 

 Do 30. 6. 2017 mají poskytovatelé písemně informovat KÚ o převažující cílové skupině 

a zpřesnění místa výkonu. Ambulantní a pobytové služby mají místo výkonu dle 

umístění provozovny. Terénní služby dle faktického současného výkonu služby a rovněž 

je nezbytné uvést obce, ve kterých může být služba zajištěna (obce ve všech stupních, 

u statutárních měst části/obvody).  

S obcemi, KÚ a poskytovateli do konce roku 2017 bude vyjednán veřejný závazek. 

4.3. MSK- Dotační řízení 

Krajský úřad MSK vyhlásil tyto dotační tituly:  

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji na rok 2017 

- Termín pro podání žádostí 16.-26.5.2017 (materiálně technické vybavení, automobily, 

pomůcky)  

- http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-

zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-

2017-90696/ 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 

- Termín pro podání žádostí 29.5.-5.6.2017 (mezigenerační vztahy, bezpečnost, 

volnočasové aktivity, prevence zdraví, vzdělávání)  

- http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-na-podporu-zdraveho-

starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91262/  

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90696/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90696/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90696/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90696/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91262/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91262/
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Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 

- Termín pro podání žádostí 29.5.-5.6.2017 

- podpora rozvoje terénních služeb pro závislé 

- dofinancování služeb pro závislé 

- podpora celostátních a nadregionálních služeb pro závislé 

- všechny ostatní služby  

- http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-program-na-podporu-

financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-

realizace-protidrogove-politiky-91179/ 

Rada kraje připravuje vyhlášení dofinancování z kapitoly 313 SR 

- Předpokládaný termín pro podání žádostí červenec 2017 

 

 

Příští jednání manažerského týmu bude v září 2017 (v případě potřeby se může 

uskutečnit dříve). Místo bude upřesněno v pozvánce.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Müllerová 

Dne: 17. 5. 2017 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina (nezasílá se) 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-91179/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-91179/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-91179/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-91179/

