
 

 

ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:   8. 11. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ:  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8 

 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Sociální bydlení v Ostravě 

3. Různé 

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či 

řešené problematice v cílové skupině. V PS SLUCH došlo ke změně 

kontaktní osoby, kterou bude od 12/2019 Mgr. Aneta Gerlová.  

 

2. Sociální bydlení v Ostravě 

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. představil výstupy projektu „Koncepce sociálního 

bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a předal informace 

o návazném projektu „ Sociální bydlení v Ostravě“. Současně nabízí 

možnost prezentace výše uvedeného v jednotlivých pracovních skupinách. 

Prezentace je přílohou zápisu. 

 

3. Různé 

 Všem zúčastněným předány informace o vyhodnocení ankety k proběhlé 

akci Lidé lidem 2019, vyhodnocení je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 Vánoční setkání členů komunitního plánování proběhne dne 3. 12. 2019 

v Klubu Parník, začátek akce je v 15 hodin. 

 



 

 S ukončením projektu „Společné plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

(dále jen projekt) bylo nutno vytvořit nové souhlasy se zpracováním 

osobních údajů. Tyto jsou nyní jednotné pro všechny pracovní 

skupiny, není nutné podepisovat při členství ve více skupinách pro 

každou skupinu zvlášť. Podepsané souhlasy doručí manažer 

či kontaktní osoba k rukám p. Petry Seidler. 

 Současně byly vytvořeny i nové vzory pro pozvánky, prezenční 

listiny i zápisy, které budou používány od 1. 11. 2019. 

Pozvánky i zápisy budou zaslány v elektronické podobě ve formátu 

.pdf k rukám Mgr. Petry Seidler na adresu pseidler@ostrava.cz , 

prezenční listiny budou doručeny v originále k založení. 

 Manažeři pracovních skupin zašlou aktualizované kontakty členů 

pracovních skupin – pseidler@ostrava.cz  

 

 

Přílohy:  

1. Výstupy projektu „Koncepce sociálního bydlení a její pilotní ověření ve 

městě Ostrava“ 

2. Vyhodnocení akce Lidé lidem 2019 

 

 

V Ostravě dne  20. listopadu 2019 

 

Zpracovala: Mgr. Petra Seidler 
Mgr. Jana Müllerová 
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