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Zápis z výjezdního semináře 

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:   23. - 24. 11. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ:  Čeladná, Horský hotel Čeladenka 

PROGRAM 

1. Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy  

2. Určení priorit pro 5KP v Ostravě na období 2019 – 2022 

3. Vytýčení a vymezení cílů 5KP v Ostravě na období 2019 – 2022 

4. Vize a mise rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 

1. Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy 

Manažerům pracovních skupin byla dodavatelem služby podrobně představena analýza 

potřeb. Zhotovení analýzy bylo za účelem získání podkladů pro optimalizaci sítě 

a efektivního financování systému sociálních služeb a souvisejících aktivit a pro přípravu 

5KP ve městě Ostrava na léta 2019-2022. Proběhlo zmapování aktuálních sociálních 

potřeb/problémových situací obyvatel města včetně vymezení chybějících kapacit sociálních 

služeb a aktivit (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) u vybraných cílových 

skupin dle struktury komunitního plánování. Použitou metodou byl kvalitativní výzkum 

(ohniskové skupiny/skupinové rozhovory) formou účelového výběru a na základě 

stanovených kritérií. Výzkum byl doplněn o sekundární či obsahovou analýzu dat případně 

individuální rozhovory u skupin, které v nedávné době proběhly. Analýza u těchto skupin byla 

přizpůsobena struktuře ostatních skupin včetně doporučení navýšení kapacit. 
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Pro každou cílovou skupinu (dle stávající struktury komunitního plánování) byla zpracována 

samostatná kapitola dokumentu, která obsahuje zjištění v rozsahu: 

- identifikace problémů, jejich příčin včetně sumarizace faktických potřeb cílových 

skupin; 

- preference potřeb cílové skupiny; 

- návrh opatření včetně vymezení chybějících kapacit. 

2. Určení priorit pro 5KP v Ostravě na období 2019 – 2022 

+ 

3. Vytýčení a vymezení cílů 5KP v Ostravě na období 2019 – 2022 

Ze závěrů analýzy v jednotlivých cílových skupinách vzešly požadavky na větší a cílenou 

informovanost. Lidé v náročných životních situacích potřebují řešit stav ihned a nemají 

prostor na zorientování se v systému sociální pomoci a zabezpečení. V rámci výjezdního 

jednání probíhala práce v menších skupinách a následně byly závěry skupin společně 

diskutovány a vytvářeny závěry a doporučení.   

Manažeři a kontaktní osoby pracovních skupin spolupracovali na definování a podrobném 

popisu situace „typického“ klienta/uživatele z jejich cílové skupiny. Na popisu situace bylo 

demonstrováno, že všichni (bez ohledu na cílovou skupinu obyvatel se při řešení situace své 

nebo svého blízkého potýkají v koloběhu mezi 5-12 institucemi a různě řeší dílčí problémy 

s nejednotnými informacemi, kdy jednotliví odborníci přesně nevědí, co dělá vedlejší resort 

a neumí spolupráci sladit a propojit.  

 

Byly definovány nejčastější vstupy do sociálních služeb, nejčastější potřeby a nastíněny 

možnosti řešení. Se všemi výstupy se pracovalo a byly vytýčeny společné znaky, které byly 

převedeny do určení priorit a následně do vytýčení a definování společných cílů a opatření. 

Mezi společné otázky nezbytné k řešení byly zařazeny:  

- dostupné vstupní informace  

- potřeba komplexnosti služeb a koordinace jejich pomoci, spolupráce subjektů 

- doprovázení, podpora, ochota a individuální přístup 

- zapojení i „neprofesionálů“ dobrovolníci, peer konzultanti, svépomocné skupiny 

- finance na udržení systému 

- dostatečná a vhodná nabídka pracovních příležitostí a variabilita pracovních úvazků 

- navýšení kapacit odlehčovacích služeb a osobní asistence 

- spolupráce a provázanost s jinými resorty. 
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4. Vize a mise rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 

V rámci výjezdního jednání probíhala diskuze nad novou VIZÍ pro 5KP.  

Po vzájemné diskuzi byl vytvořen návrh vize, který bude dopracován do finální podoby 

a následně předložen schválení na jednání manažerského týmu.  

Finální podoba bude dotvořena před tvorbou dokumentu 5KP v dubnu 2018.  

 

Zpracovala: Hortvíková, Müllerová 

V Ostravě 30.11.2017 

 

 

 

  


