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Zápis z jednání manažerského týmu KP Ostrava 

Datum   14. 10. 2016; 9,00 hod. 
Místo konání: Domov Slunovrat, Na Mlýnici 5, Ostrava-Přívoz 
Přítomni:  viz prezenční listina 

Program a výstupy z jednání 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

3. Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava 

4. Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního přístupu 

5. Různé 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři informovali o aktuálním dění v pracovních skupinách. Koordinátorka KP 

informovala všechny zúčastněné o personálních změnách v PS Občané se zrakovým 

postižením. Manažerka PS - Daniela Horáková, kontaktní osoba - Kamila Vašutová. 

Statutární město Ostrava zadalo Agentuře pro sociální začleňování zpracování analýzy 

dostupnosti lékařské péče v sociálně vyloučených lokalitách. Konkrétní případy 

odmítnutí poskytnutí lékařské péče lze sdělit Magistrátu města Ostravy odb. sociálních 

věcí a zdravotnictví Bc. Michaele Hudečkové, DiS. na mail mhudeckova@ostrava.cz či 

telefonicky 599 443  856. 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

       Z. Živčák představil výše uvedený projekt, s nímž by měli být seznámeni i ostatní 

členové jednotlivých PS (zejména Romské etnikum, Občané ohrožení sociálním 

vyloučením a sociálně vyloučení, Občané s duševním onemocněním, Děti a rodina). 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílové 

skupiny na území statutárního města Ostravy (dále SMO), posílení role Magistrátu 

města Ostravy jako klíčového aktéra v oblasti bydlení, vytvoření fungujícího systému 

sociálního bydlení a metodiky sociální práce s klienty. Podrobnější informace:       

http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/bydleni/projekt-koncepce-bydleni/  

mailto:mhudeckova@ostrava.cz
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/bydleni/projekt-koncepce-bydleni/
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3. Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava 

      M. Héglová a M. Sasínová přestavily projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě 

Ostrava. Cílem projektu je celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení 

rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených na území města 

Ostravy. Podrobnější informace: http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rodina-a-

zdravi/projekt-prevence-ohrozeni-rodiny/  

Manažerskému týmu představila Mgr. Elena Veselá svoji nově zřízenou pracovní pozici 

lokálního síťaře pro SPOD. Úkolem je zmapovat a následně propojit sociální služby 

pro rodiny s dětmi s dalšími resorty školstvím a zdravotnictvím. Zároveň požádala 

o možnost budoucí spolupráce, zejména v PS Děti a rodina a Romské etnikum, kde by 

příležitostně mohla představit i svou činnost. 

4. Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního přístupu 

J. Svobodová představila výše uvedený projekt, jehož strategickým cílem je stabilizace 

bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených a dalších 

rizikových lokalitách, posílení systému prevence kriminality ve městě a snížení kriminality 

na území sociálně vyloučených lokalit a města. Podrobnější informace: 

http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-rizikoveho-chovani/projekt-prevence-

kriminality/  

5. Různé 

5.1. Informace pro manažery PS a členy  

Informace pro manažery PS: materiály a informace z PS, především pozvánky 

na jednání PS, zápisy, výkazy práce, zasílat Petře Hortvíkové (phortvikova@ostrava.cz) 

a v kopii Janě Müllerové (jmullerova@ostrava.cz). Zápisy zasílat do 10 dnů od konání 

jednání. 

Informace pro členy PS: materiály a pozvánky na akce, které mají být zveřejněny 

na webu www.kpostrava.cz a facebooku Komunitního plánování, zasílat Petře 

Hortvíkové (phortvikova@ostrava.cz). 

5.2. Vánoční trhy 2016 

Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava 

Termín konání: 25. 11. – 23. 12. 2016  

http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rodina-a-zdravi/projekt-prevence-ohrozeni-rodiny/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rodina-a-zdravi/projekt-prevence-ohrozeni-rodiny/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-rizikoveho-chovani/projekt-prevence-kriminality/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-rizikoveho-chovani/projekt-prevence-kriminality/
mailto:phortvikova@ostrava.cz
mailto:jmullerova@ostrava.cz
http://www.kpostrava.cz/
mailto:phortvikova@ostrava.cz
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ÚKOL: předání informací organizacím o konání této akce s nabídkou možné účasti 

na Vánočních trzích 2016. Zájemci o prezentaci a prodej podají informaci na mail Petře 

Hortvíkové (phortvikova@ostrava.cz)  

TERMÍN: do 31. 10. 2016 

5.3. Aktualizace členů pracovních skupin 

ÚKOL: aktualizace seznamu členů PS, zaslat na mail Petře Hortvíkové 

(phortvikova@ostrava.cz)  

TERMÍN: do 31. 10. 2016 

5.4. Výjezdní jednání MT KP 

Předány informace o výjezdním jednání MT KP, které se bude konat 10. – 11.11.2016 

v Hotelu Freud na Ostravici. Členové MT potvrdí svou účast Petře Hortvíkové (či 

případnou neúčast) nejpozději do 31. 10. 2016 (phortvikova@ostrava.cz). Následně 

bude rozeslán mail s dalšími informacemi – odjezd, stravování atd. 

5.5. Vánoční setkání členů pracovních skupin 

Vánoční setkání členů PS KP se uskuteční dne 13. 12. 2016 v Duhovém domě 

v Ostravě – Mariánských Horách od 15,00 hodin. Pozvánka na akci bude rozeslána 

v listopadu 2016.  

Zpracovala: Mgr. Petra Hortvíková, Mgr. Jana Müllerová 

Dne: 19.10.2016 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina (nezasílá se) 

Prezentace k projektům  

mailto:phortvikova@ostrava.cz
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