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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: 9.2.2018 

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

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Informace k projektu 5KP 

3. Různé 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři přednesli aktuální informace a témata z pracovních skupin komunitního 

plánování, či aktuálně řešenou problematiku v cílové skupině. 

2. Informace k projektu 5KP 

Od 1.11.2017 do 31.10.2019 odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO realizuje 

projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“, 

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0006590, jehož celkové výdaje jsou 3.648.425,- Kč. 

Do nákladů jsou zahrnuty zejména: DPP manažeři, oponent, mzda koordinátora 

plánování sociálních služeb, částečně pracovníka pro analytickou činnost, prezentaci 

odboru a sociálních služeb, výjezdní jednání MT, vzdělávání členů MT, služby 

metodika/facilitátora, služby konzultanta v oblasti marketingu a grafiky.  

Klíčové aktivity projektu:  

KA 1 Zajištění koordinace procesu plánování 

Zahrnuje zejména běžná jednání pracovních skupin, jednání manažerského týmu, 

po celou dobu realizace projektu.  

KA 2 Vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Zahrnuje zejména práci na přípravě 5KP v období od 1.11.2017 do 31.10.2018 – 

práci na návrhové části 5KP - tvorba konkrétních opatření až po schválení 5KP 

v orgánech města (9/2018). 
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KA 3 Nastavení systému vyhodnocování a aktualizace opatření a aktivit plánu 

Zahrnuje zejména zpracování metodiky pro vyhodnocování jednotlivých let, 

hodnocení plánů činnosti PS, revize Manuálu ukazatelů atd. 

KA 4 Komunikace procesu plánování, zapojování cílových skupin 

Zahrnuje zejména komunikační plán, nastavení spolupráce s obvody, zapojení 

obyvatel města Ostravy do komunitního plánování služeb.  

KA 5 Vzdělávání účastníků 

Vzdělávání Nové přístupy a metody plánování v rozsahu 1 den se uskuteční 

v období 10/2018-6/2019. Vzdělávání Aktuální metody a nástroje hodnocení plánů 

v rozsahu 2 dny se uskuteční v rámci výjezdního jednání manažerského týmu 

9/2019. 

Všechny potřebné informace naleznete na webu KP Ostrava 

http://www.kpostrava.cz/komunitni-planovani/projekt-kp-ostrava-2017-2019/.  

Podmínky projektu  

Členové MT byli obeznámeni s nutností dodržovat níže uvedené podmínky 

projektu.  

 Pozvánky – musí obsahovat loga a doplňují texty, viz formuláře zaslány 

v 11/2017 všem manažerům a kontaktním osobám, pozvánky zaslat 

s předstihem v .pdf formátu  

ÚKOL a TERMÍN: pozvánky na jednání do konce dubna 2018 zaslat 

do 16.2.2018 na mail phortvikova@ostrava.cz, v kopii  jmullerova@ostrava.cz 

ZODPOVÍDÁ: manažer PS   

 Zápisy a prezenční listiny –  musí obsahovat loga a doplňují texty, viz 

formuláře zaslány v 11/2017 všem manažerům a kontaktním osobám,  zaslat 

do 10 pracovních dnů v .pdf formátu na mail phortvikova@ostrava.cz, v kopii  

jmullerova@ostrava.cz 

ZODPOVÍDÁ: manažer PS  

 Výkazy práce – musí obsahovat loga a doplňují texty, viz formuláře zaslány 

v 1/2018 všem manažerům PS, zaslat poslední den v měsíci na mail 

jmullerova@ostrava.cz; 

ZODPOVÍDÁ: manažer PS  

 Povinná publicita – v místě jednání PS vyvěsit informaci o projektu 5KP, viz 

příloha zápisu, na oddělení sociálních služeb OSVZ MMO jsou k dispozici 

potřebné materiály 

ZODPOVÍDÁ: manažer a kontaktní osoba PS   
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 Fotodokumentace – z každého jednání PS nutnost pořízení fotodokumentace 

v počtu min. 2 záznamů na mail phortvikova@ostrava.cz, v kopii  

jmullerova@ostrava.cz 

ZODPOVÍDÁ: manažer a kontaktní osoba PS  

 Plán aktivit – byl vytvořen souhrnný plán aktivit 1-4/2018, viz příloha, změny 

v plánu aktivit hlásit nejpozději 7 pracovních dní předem na oba maily 

jmullerova@ostrava.cz; lhlozkova@ostrava.cz 

Struktura kapitol pracovních skupin 5KP bude následující:  

 Popis cílové skupiny a jejich potřeb – v úvodu kapitoly věnované pracovní 

skupině bude uveden popis cílové skupiny se všemi specifiky včetně 

obecného uvedení potřeb vycházejícího z Analýzy sociálních potřeb občanů 

města Ostravy z roku 2017  

ÚKOL, TERMÍN, ZODPOVĚDNOST: Manažer PS zašle popis do dubna 2018, 

na mail jmullerova@ostrava.cz; v kopii phortvikova@ostrava.cz    

 Přehled cílů a opatření (tabulka) 

 Popis stávající sítě (úvod, počet služeb a aktivit, komentář - tabulka) 

 Rozvojové cíle a opatření – aktuálně tvořeno v PS, mají podobu POPIS 

PROBLÉMU, DEFINICE CÍLE, NÁVRH ŘEŠENÍ FORMOU KROKŮ VEDOUCÍ 

K ŘEŠENÍ PROBLÉMU (obsahují časový plán, dílčí aktivity, finanční náklady, 

výstupy/indikátory, zodpovědnost). 

Návrh rozvojových cílů a opatření včetně průřezových bude v rámci manažerského 

týmu projednán na výjezdním jednání.  

Termín výjezdu je 22.-23.3.2018  

Místo: Hotel Freud Ostravice 

Úkol pro manažera na výjezdní jednání: seznámit ostatní členy manažerského 

týmu s rozvojovými cíli a opatřeními navrženými v rámci pracovní skupiny. 

3. Různé  

Z pléna byl vznesen dotaz na realizaci semináře pro NNO v souvislosti s nabízením 

GDPR – OSVZ zjistí možnosti vzdělavatelů. Případný seminář by se mohl uskutečnit 

pravděpodobně na počátku dubna 2018. 

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit 2018 bude vytištěn v průběhu 

měsíce března 2018. Následně bude distribuován dle požadavku do pracovních 

skupin, městské obvody aj.   

Rozdělená skupina Prevence kriminality a protidrogová prevence vybere Moto/heslo 

na banner pro prezentační akce typu Lidé lidem apod. 
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