
 

 
Projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních 
 služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590 
 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
 programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                      

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:   13. 4. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:  Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Ostr ava 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 
2. Analýza procesu KP 
3. Různé  

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 
problematice v cílové skupině. 

2. Analýza procesu KP 

V rámci přípravy 5KP byla vyhotovena analýza organizační struktury procesu KP navazující 
na obdobnou analýzu provedenou při přípravě 4KP. Analýza měla za cíl zjistit od členů 
pracovních skupin spokojenost s termíny a prostory jednání, vedením skupin, hodnocením 
projektů ve skupinách v době dotačního řízení apod. Výstupy z provedeného dotazníkového 
šetření prezentovala Mgr. Helena Topinková z organizace Nonverba z.s., která průzkum 
prováděla. Po zapracování připomínek bude Analýza procesu KP přístupna na webových 
stránkách KPO. 

3. Různé 

• manažeři pracovních skupin byli upozorněni na blížící se termín úkolu - vytvoření 
úvodní kapitoly dokumentu 5KP v jednotlivých skupinách, a to zpracování popisu 
cílové skupiny, jejich potřeb a případně uvedení trendů, kam by se měla ubírat práce 
s cílovou skupinou v budoucnu. Termín úkolu: do 20. 4. 2018  – 
jmullerova@ostrava.cz  
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• všem účastníkům byl představen návrh vize pro 5KP (viz níže), který byl následně 
jednohlasně schválen přítomnými členy manažerského týmu.  

VIZE 2022 

Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny g enerace.  
Občané žijí v Ostrav ě s pocitem bezpe čí a vědomím, že jim v p řípadě pot řeby 
bude poskytnuta adekvátní pomoc.  
Občané mají k dispozici adresné a kvalitní sociální sl užby. 

 
• přítomní členové manažerského týmu KPO byli seznámeni s harmonogramem 

přípravy 5KP. 

Předpokládaný harmonogram p řípravy 5KP 

 

  

duben květen červen červenec srpen září Poznámka

1 Vyhodnocení 2017 - finanční, věcné x

2 Zpracování rozvojových cílů a 

opatření z PS včetně ÚMOb
x x

finální podoby opatření ze skupin 

jsou dodávány v průběhu dubna, 

potřeba sjednotit jazyk

3 Vytvoření průřezových opatření x x

společné jednání a rozdělení 

jednotlivých cílů

4 Zpracování kapitol:
Vize 

x
na jednání MT 13.4.2018, hotovo

Úvodní slovo x za náměstka, za vedoucí odboru

Obecně komunitní 

plánování 
x

Provázanost na 

strategické dokumenty 

město MSK

x

Způsob zpracování 

dokumentu
x

Organizační struktura KP x

Popis Ostrava současnost 

a prognóza
x

prognóza z výstupů odd. SPAM

Financování SS a SA x

Vyhodnocování plánu a 

monitoring
x

5 Podklady z pracovních skupin x
popis CS, finalizace rozvoje, 

vyhodnocení plánu činnosti

6 Kompletace materiálu x

7 Představení politické reprezentaci x x x

ve spolupráci s náměstkem - 

politické kluby, oslovovací dopis, 

zjištění termínu klubů, komise 

sociální, sbor starostů

8 Připomínkovací řízení x
rozvoz na IC a ÚMOb, webové 

stránky, KÚ MSK

9 Zapracování připomínek x na jednání MT

10 Projednání komise sociální 15.8.2018

11 Zpracování materiálu RM a ZM x x ZM 19.9.2018

12 Korektura, zadání tisku x x

Činnost
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• byla představena konečná podoba průřezových téma 5KP, která byla diskutována na 
výjezdním semináři MT, který se uskutečnil ve dnech 22.-23.3.2018 v Hotelu Freud 
na Ostravici 

o Podpora procesu KP  
o Financování sociálních služeb a souvisejících aktivit 
o Podpora deinstitucionalizace a humanizace 
o Dobrovolnictví 
o Informovanost – kontaktní místo, společná kampaň, destigmatizace  
o Přesahové oblasti – bydlení, zaměstnávání, zdravotnictví, školství, rodinná 

politika 

• katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 2018 není v současnosti 
dostupný v tištěné podobě z důvodu velkého množství oprav uvedených údajů, 
opravená verze byla opětovně zaslána manažerům ke kontrole a připomínkám 
s možností doplnit materiál do 12.4.2018 

• seminář k GDPR, který zajišťuje Oddělení sociálních služeb OSVZ MMO. Seminář 
proběhne dne 26. 4. 2018 v prostorách zasedací místnosti č. 306 v budově Nové 
radnice na Prokešově nám. 8 v Ostravě, 9:00 – 15:30 hod. Kapacita semináře je již 
zcela naplněna. 

• akce Lidé lidem 2018 – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit 
se v letošním roce nebude konat z organizačních důvodů (nové prostory, nové 
uspořádání, program…). 

 
• možnost pro pracovníky v NNO, kteří se mohou setkat při výkonu svého povolání 

s obětmi trestného činu, zúčastnit se semináře s tématem práce s oběťmi TČ 
v termínu 15. – 16. 5. 2018 (nutnost potvrzení zájmu do 18. 4. 2018 na mail: 
zmija.pms@gmail.com). Byla sdělena nabídka probační a mediační služby uspořádat 
obdobný seminář na základě vyjádřené potřeby či požadavku i v jiném termínu.  

 
 
 
Zpracovala: Müllerová, Hortvíková 


