
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:   13. března 2020, 9:00 – 11:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8 

 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. SOCIOPOINT – informace k projektu – Mgr. Alena Aly 

3. Závěrečná zpráva o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové 

politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2019 – Mgr. Štěpán 

Vozárik 

4. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

PS MTKP  

Slezská diakonie začala od 1. 1. 2020 provozovat novou sociální službu sociální rehabilitace pro 

osoby s mentálním postižením Rut.  

JINAK  - sociální služba podpora  samostatného bydlení – navýšení kapacity nad rámec 5.KP, 

práce je cílena na dvě skupiny uživatelů – osoby s MTKP a DO. 

Speciální pedagogické centrum  pro PAS v Ostravě má velké množství kontaktů na rodiny s autisty. 

V současnosti je však praxe taková, že kontakty nejsou předávány spolupracujícím organizacím 

poskytujícím sociální služby této cílové skupině osob, informace jsou předávány pouze rodičům 

klientů. Žádoucí je vytvoření platformy pro vzájemné sdílení potřebných a důležitých kontaktů. 

Mikasa, z.ú. bude propagovat a realizovat Home – sharing s podporou MSK, kdy organizace reaguje 

na potřeby odlehčení rodin dětí s autismem. 

S ohledem na krizovou situaci jsou rušena jednání všech pracovních skupin až do odvolání. 

 



 

 

PS KRIMI  

- rozšíření aktivity sekundární prevence 

- Problém s organizací, která nespolupracuje, jak řešit? 

- Problémy potulujících se dětí v SVL – MdT  

- Nový poskytovatel – Centrum Locika – aktivita, od 10/2020, CSSO, rodinná poradna, aktivity 

pro rodiny s výskytem jakéhokoliv násilí v rodině, specifická metodika pro práci s cílovou 

skupinou, nyní však ve fázi příprav 

DC ADRA – se snaží nasměrovat dobrovolníky do domácností seniorů, aby jim pomohli 

 2. SOCIOPOINT  

Informace k projektu  „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“ ( zkrácený  název: 

SOCIOPOINT ) přednesla všem zúčastněným Mgr. Alena Aly.  Hlavním cílem projektu je zefektivnění 

poskytování základních informací v rámci sociální práce a rozvoj meziresortní spolupráce při řešení 

vybraných témat ze sociální oblasti. Prezentace je součástí přílohy zápisu. 

3. Závěrečná zpráva o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města 

Ostravy ZA ROK 2019  

Mgr. Štěpán Vozárik představil Závěrečnou zprávu o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové 

politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2019. Prezentace je součástí přílohy zápisu. 

4. Různé 

Informace k situaci v souvislosti s koronavirem 

- 3. března – zákaz návštěv v Městské nemocnici Ostrava, domovech seniorů a ostatních 

sociálních zařízeních zřizovaných městem Ostravou 

- 11. března – zákaz školní docházky 

- zákaz akcí nad 100 osob 

- 12. března – od 14 hodin na 30 dnů vyhlášen nouzový stav 

- 13. března – zákaz akcí nad 30 osob 

- Organizace zváží poskytování svých sociálních služeb s ohledem na vývoj situace 

v souvislosti s koronavirem – doporučeno sledování informací dotčených organizací – SMO, 

Krajská hygienická stanice Ostrava aj. 

 

Všeobecné informace 

- Odevzdání vypracovaných karet aktivit na rok 2020 je do konce března 2020. 

- Na jednání MT proběhla diskuze nad dofinancování organizací při ztrátě příjmů od klientů. 
Organizace by v tomto případě měly žádat o dofinancování ze státního rozpočtu. Ve 2. 
polovině roku je počítáno s dofinancováním služeb mimořádnými dotacemi i z rozpočtu SMO. 
Vzhledem k neustálým změnám podmínek financování z ústředních orgánů, bude 
dofinancování upřesňováno v průběhu roku 2020.  

- Lhůta pro podávání žádostí pro mimořádné jednorázové poskytnutí peněžních prostředků 
získaných z výnosu daní z hazardních her na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
(Loterie 2020) je od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Finanční rámec pro tento rok je 5 mil. Kč, 
potřebné informace visí na webových stránkách Ostravy www.ostrava.cz. Dotace investičního 
charakteru je potřeba předem projednat s administrátorem programu (Mgr. Čechová Eva, e-
mail ecechova@ostrava.cz, Mgr. Štěpán Vozárik, e-mail svozarik@ostrava.cz )  

- Výjezdní jednání MT KPO je plánováno na první listopadový týden, účast všech členů je 

nutná! 

- Od 2. 3. 2020 zastává pracovní pozici protidrogového koordinátora Mgr. Monika Klimková,  

e-mail mklimkova@ostrava.cz, tel. 599 443 860. 

http://www.ostrava.cz/
mailto:svozarik@ostrava.cz
mailto:mklimkova@ostrava.cz


 

 

- Strategické dokumenty KÚ MSK – na stránkách MSK jsou zveřejněny návrhy strategických 

dokumentů krajského úřadu, termín pro připomínky byl stanoven do 17. 3. 2020 (odkazy na 

dokumenty v prezentaci) 

- Pozvánky a zápisy zasílat v .pdf formátu na adresu pseidler@ostrava.cz  

- Prezenční listiny z jednání pracovních skupin předávat v originále k založení k rukám Mgr. 

Petry Seidler. 

 

 

Zpracoval/a  Mgr. Petra Seidler 

  Mgr. Štěpán Vozárik 

 

V Ostravě dne 24. března 2020 

mailto:pseidler@ostrava.cz

