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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  12. 2. 2021  

MÍSTO KONÁNÍ: Online 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin. 

2. Optimko – prezentace průběžných výsledků – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. 

3. Jednací řád pracovních skupin KPO. 

4. Karty aktivit. 

5. Různé. 

 

Ad. 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

 Změna na pozici kontaktní osoby – Mgr. Martina Pavelková. 

 PS rozdělena na menší podskupiny dle formy poskytovaných sociálních služeb (ambulantní + 

terénní, pobytové), pravidelné online jednání. 

 V rámci naplňování 5.KP byla realizována online formou vzdělávací akce/workshop s názvem 

Péče o seniory nejen v covidové době. Přednášejícím byl MUDr. Zdeněk Kalvach. Pro 

zájemce bude záznam k dispozici na kanále Youtube na vyžádání. 

PS DO  

 Online setkání PS probíhají 

 V 3-4/2021 plánován workshop na téma Zaměstnávání osob s duševním onemocněním 

v souvislosti s Covidem v této době 

PS ZRAK  

 Online setkání PS probíhají 

 KAFIRA – noví 2 pracovníci v SS, 1 speciální pedagog 

PS SLUCH  

 PS SLUCH byla představena v PS MTKP 

 V současné době je velmi obtížné zajistit pro online jednání PS současně tlumočníka do 

znakového jazyka a přepis, proto se skupina neschází 

 

 

 



 

Zpracovali: Mgr. Petra Seidler, Mgr. Štěpán Vozárik 
Dne: 17. 2. 2021 

 

 

PS MTKP  

 Změna na pozici kontaktní osoby – novou kontaktní osobou je od 1. 2. 2021 Mgr. Rostislav 

Honus. 

 Online setkání PS probíhají. 

PS DaR  

 Online setkání PS neprobíhají. 

 Schválen nový Akční plán na rok 2021 v oblasti RP  - https://fajnarodina.cz/rodinna-politika/.  

PS SOC 

 Jednání PS neprobíhají online, pouze prostřednictvím e-mailové korespondence. 

 Na AS mají kontejnery pro včasný záchyt a izolaci klientů, u nichž je podezření na infekci 

Covidem. Tyto kontejnery jsou vybaveny základním. 

 Ukončení rekonstrukce NDC v Ostravě-Vítkovicích -  na jaře by se centrum mělo přestěhovat 

na Lidickou ul. zpět. 446 noclehů v lednu poskytnuto v nouzové noclehárně. 

PS RE 

 Online setkání PS probíhají. 

PS KRIMI 

 Online setkání PS probíhají. 

 Změna adresy Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí – Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava 

Intenzivní spolupráce s PPP v Ostravě. 

PS DROGY 

 Online setkání PS probíhají. 

 Nový koncept setkávání členů PS – online forma zůstává i nadále stěžejní. 

 

 

Ad. 2. Optimko – prezentace průběžných výsledků  

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. představila v rámci prezentace projektu Optimalizace 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO) harmonogram na letošní rok. 

Výstupem projektu v roce 2021 by měla být podkladová analýza a prognóza pro tvorbu komunitního 

pánu sociálních služeb, která budou reflexí doporučení v rámci evaluace, viz příloha tohoto zápisu. 

V rámci prezentace byl představen také Rámcový plán postupu práce na analýze potřeb, jehož součástí 

jsou i individuální (hloubkové) rozhovory o potřebách klientů SS dle jednotlivých cílových skupin – 

manažeři vyzváni k podpoře k zajištění těchto rozhovorů.  

Kontakt e-mail: katerina.glumbikova@osu.cz  

 

Ad. 3. Jednací řád pracovních skupin KPO 

Na základě návrhu koordinátora komunitního plánování bylo přítomnými členy manažerského 

hlasováno o hlasování v pracovní skupině:  

- hlasování dle organizací  - 19  hlasů 

- hlasování dle registrované sociální služby – 2 hlasy 

Upravený Jednací řád bude předložen členům manažerského týmu k hlasování per rollam 

v elektronické verzi. 
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Ad. 3. Karty aktivit 

Plán karet aktivit na rok 2021 a Vyhodnocení karet aktivit za rok 2020 – podklady pro vyhodnocení 

budou zpracovány manažery pracovních skupin a odevzdány koordinátoru komunitního plánování do  

28. 2. 2021. 

Ad 4. Různé: 

Vedoucí OSVZ  - ve všech 5 dotačních oblastech byly rozděleny finanční prostředky v max. možné 

míře. Zrušen dotační titul Loterie. V oblasti SP zůstalo v loňském roce k přerozdělení v rámci 

mimořádných dotací 6,8 mil. Kč, v roce 2021 byla tato suma ve výši 85 tis. Kč. Bude probíhat jednání 

o zůstatku vratek v rámci odboru, ne ve společném rozpočtu. Poděkování všem zaměstnancům OSS    

a EO. Smlouvy jsou expedovány bezodkladně.  

Smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 200 tis. Kč jsou podepisovány po řádném doručení vyúčtování 

za předchozí období, smlouvy s částkou nižší než 200 tis. Kč jsou podepisovány po kompletní 

kontrole vyúčtování. Termín podpisu smlouvy se také odvíjí od kontroly smlouvy právníkem odboru. 

Výplata splátky je realizována do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Klienti vybraných zdravotních pojišťoven v ČR, kteří potřebují v souvislosti s pandemií COVID-19 

psychosociální intervenci, mohou využít nové preventivní programy. Příspěvek na tuto terapii je 

časově i finančně omezen, viz odkazy - https://cpzp.cz/cpzp-prispeje-svym-klientum-na-psychoterapii-

az-2500, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-bude-nove-prispivat-klientum-na-psychosocialni-

podporu. 

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2021 (dále jen Katalog) – 

poděkování všem zainteresovaným členům pracovních skupin za spolupráci. Katalogy budou 

distribuovány na jednotlivé organizace dle harmonogramu v průběhu měsíce března 2021. Katalog je 

dostupný v elektronické podobě na webových stránkách komunitního plánování Ostrava 

https://kpostrava.cz/?p=5055 a současně také na stránkách SMO 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-

zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/komunitni-

planovani-socialnich-sluzeb/KatalogSSaSA2021final.pdf . Na jednotlivé NNO bude Katalog 

distribuován prostřednictvím statutárních zástupců, kteří obdrží výtisky pro svou organizaci při 

podpisu smlouvy o dotaci. Na PO SMO a MěO budou Katalogy distribuovány na jednotlivé odbory 

sociálních věcí. 

Výjezdní jednání manažerského týmu plánované na 11. - 12. 3. 2021 – neuskuteční se. 

12. 3. 2021 se uskuteční dle aktuálního vývoje epidemiologické situace pouze standardní jednání 

manažerského týmu - online. O náhradním termínu výjezdního jednání budeme včas informovat.  
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