ZÁPIS
z jednání
MANAŽERSKÉHO TÝMU

DATUM:

29. května 2020, 9:00 – 11:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava

PROGRAM
1. Personální změny ve struktuře manažerského týmu
2. Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni
obcí (OPTIMKO)
3. Informace z pracovních skupin
4. Různé

1. Personální změny ve struktuře manažerského týmu
V souvislosti s personálními změnami na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MMO došlo ke změnám na pozicích kontaktních osob v těchto pracovních skupinách:
PS Senioři – Jaroslava Hutníčková
PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením – Martina Pavelková
PS Děti a rodina – Záviš Pavlas
PS Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení – Jana Abrlová
PS Romské etnikum – Lucie Škvaridlová
PS Protidrogová prevence – Monika Klimková

Koordinátor komunitního plánování Štěpán Vozárik poděkoval za dlouholetou výbornou spolupráci
kolegům Petru Štíchovi (kontaktní osoba v PS Děti a rodina) a Jitce Metznerové (PS Občané
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením).

2. Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí – OPTIMKO –
TAČR
Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph. D. představila všem zúčastněným projekt Ostravské univerzity
v Ostravě - Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO –
pracovní název). Základní informace o projektu jsou v samostatné příloze zápisu, která je součástí
tohoto zápisu. Manažeři pracovních skupin byli informováni o tom, že budou v průběhu měsíce
června kontaktováni zástupci Ostravské univerzity k realizaci prvních aktivit (rozhovory) projektu.

3. Informace z pracovních skupin
Pracovní skupiny komunitního plánování se během nouzového stavu, který byl vyhlášen na celém
území České republiky v době 12. 3. – 17. 5. 2020, nescházely. Nově začínají plánovat další pracovní
jednání, viz pozvánky vyvěšené na stávajícím webu KPO.
Vedoucí oddělení sociálních služeb OSVZ MMO Olga Pelechová poděkovala všem pracovníkům v NNO
a PO SMO za obrovské pracovní nasazení a úsilí, které vynaložili v nouzovém stavu při péči o své
klienty a uživatele.

4. Různé
Martina Pavelková informovala o průběhu mimořádného stavu v PO SMO a nejvíce zasaženém
Domově Iris.
V Alzheimercentru Ostrava bylo novým typem koronaviru nakaženo 40 klientů a 17 zaměstnanců.
Náročnou situaci pomohla zvládnout i Armáda ČR.
Vyhodnocení karet aktivit za rok 2019
Štěpán Vozárik představil na jednání MT Vyhodnocení karet aktivit za rok 2019, zmínil největší úskalí
při samotném vyhodnocování a také nejvýznamnější úspěchy, kterých bylo dosaženo v prvním roce
realizace 5. Komunitního plánu. Zmíněné statistiky a informace jsou uvedeny níže:
Statistiky ne/naplněnosti:
Počet aktivit celkem – 82
Počet splněných – 49 (59,7%)
Počet částečně splněných – 16 (19,5%)
Počet nesplněných – 15 (18,3%)

Počet nenaplánovaných k realizaci – 2 (2,4%)
Úskalí při vyhodnocování KA:
- zdůvodnění (ne/naplněnosti karty)
- výstupy (nejsou shodné s plánem/měly by se týkat jen daného roku)
- finance (uvádět jen rozvojové peníze na danou službu/aktivitu)
- úvazky (v případě vzniku úvazku uvádět datum vzniku)
- naplněnost (měla by posoudit PS, v některých případech nevyhodnotitelné – výstupy nejsou
definovány v KP ani v KA)
Úspěchy v roce 2019:
- navýšení úvazků osobní asistence
- navýšení úvazků pečovatelské služby
- navýšení úvazků rané péče
- navýšení úvazků STD
- navýšení úvazků podpory samostatného bydlení
- navýšení úvazků denního stacionáře
- navýšení úvazků terénních programů
- vznik krizové pomoci
- vznik NZDM
- Peer konzultanti/zkrácené úvazky
- VZD, volnočasové a jiné aktivity
Nové webové stránky Komunitního plánování Ostrava - (dále jen KPO) – Petra Seidler představila
novou podobu webových stránek KPO. S ohledem na náročnost přesunu všech informací ze
stávajících stránek na nové, bude tento web spuštěn s největší pravděpodobností až v září 2020.
Loterie 2020 – v den konání MT byl dotační titul „Loterie“ předložen orgánům města ke schválení.
Počet žádostí i celkový finanční požadavek organizací převyšoval celkový rozpočet vyčleněný na daný
dotační titul (5 mil. Kč). Výsledky budou známy 24.6.2020 po zasedání zastupitelstva města.
Dotační tituly MSK - v měsíci červnu budou probíhat dva programy na poskytování sociálních služeb
včetně protidrogové politiky. Více informací na stránkách www.msk.cz.
Manažeři PS odevzdávají originály Prezenčních listin k rukám Petry Seidler na jednání MT
následujícího po jednání PS. Pozvánky i zápisy zasílají ve formátu .pdf na e-mail pseidler@ostrava.cz.
Příští jednání MT je stanoveno na 19. 6. 2020 od 9.00 hod., místo bude upřesněno v pozvánce.
Podzimní výjezdní zasedání MT proběhne ve dnech 5.-6. 11. 2020 v hotelu Kempa v Bukovci. Budeme
se na vás těšit.

Zpracovali:

Petra Seidler
Štěpán Vozárik

