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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:   14. 6. 2018; 9:00 – 11:00 hod. 

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

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Informace k akci Lidé lidem 2019 

3. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v cílové skupině. 

2. Informace k akci Lidé lidem 2019 

Mgr. Petra Hortvíková předala zúčastněným členům manažerského týmu informace o akci 

Lidé lidem 2019 – viz příloha.  

2. Různé 

Vyhodnocení naplňování Strategie protidrogové politiky 
Mgr. Štěpán Vozárik prezentoval výše uvedený dokument včetně finančního vyhodnocení 

a jednotlivých ukazatelů – skutečné neinvestiční náklady, úbytek/přírůstek klientů a podíl 

SMO na nákladech pro zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit – viz příloha.  
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Organizační záležitosti 

- členům manažerského týmu byla představena Ing. Kateřina Kantorová – nová 

manažerka projektů, která nastoupila 1. 7. 2019 za Ing. Ludmilu Hložkovou 

Metodické sladění činnosti pracovních skupin 

- bylo diskutováno téma naplňování cílů a aktivit 5KP plánovaných již v roce 2019 

v souvislosti s možným dofinancováním sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

manažeři pracují na naplňování strategie dle harmonogramů uvedených v kartách 

aktivit 

- byla diskutována problematika nedostatku finančních prostředků v sociální oblasti 

(za celou ČR cca 2 mld. Kč), město Ostrava oslovilo v této záležitosti ministryni 

a očekává reakci MPSV, poskytovatelé v PS budou průběžně informováni o dalším 

postupu          

Případová analýza 

- byla diskutována problematika nedostatku informovanosti zdravotníků v přímém styku 

s uživateli či potenciálními uživateli sociálních služeb a navržena řešení pro změnu 

stavu současné situace, bude individuálně řešeno s vybranými PS 

Příloha: 

- Prezentace ze dne 14. 6. 2019 k akci Lidé lidem 2019 

- Prezentace Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky 

statutárního města Ostravy za rok 2018 

 

 

Zpracovala: Hortvíková, Müllerová 

 

 

V Ostravě dne 27. června 2019 


