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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  12. 3. 2021  

MÍSTO KONÁNÍ: Online 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Jednací řád 

3. Karty aktivit 

4. OPTIMKO – ukázka využití participativní techniky: Scénáře budoucnosti pro plánování 

služeb – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. a Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 

5. Různé  

 

Ad. 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

 Online jednání PS probíhají, budou probíhat zřejmě do června 2021 

 PS rozdělena na dvě skupiny – terénní + ambulantní služby, pobytové služby 

PS DO  

 Online jednání PS probíhají, na příštím jednání bude představena PS SLUCH 

 MENS SANA připravuje vznik nové sociální služby chráněné bydlení na Martinovské ul. 

v Ostravě – Martinově – kapacita 6 osob 

 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 

 V první polovině roku se uskuteční tematicky zaměřená prezentace pro PS SEN 

 Spolupráce s Poradnou pro oběti trestných činů v oblasti práce s oběťmi TČ se zdravotním 

postižením 

PS SLUCH  

 Změna sídla organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam – nově Novinářská 1113/3, 

Ostrava – Mariánské Hory 
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PS MTKP  

 Online jednání PS probíhají. 

 Ve Fakultní nemocnici Ostrava je realizován pilotní projekt VZP - Centrum doprovázení –

sociálně zdravotní služba pro děti do 18 let  

PS DaR  

 Online jednání PS probíhají. 

PS SOC 

 Jednání PS plánována na duben online. 

 24. 4. 2021 bude vyhlášena potravinová sbírka. 

PS RE 

 Online jednání PS probíhají na všech platformách 

PS KRIMI 

 Online jednání PS probíhají. 

 V pracovní skupině představena aplikace Čára. 

PS DROGY 

 Online setkání PS probíhají. 

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

 

 

Ad. 2. Jednací řád  

Manažeři pracovních skupin zpracují nový seznam členů pracovních skupin, v němž budou vyznačeni 

členové s hlasovacím právem (hlasovací právo má pouze jeden řádný člen PS za organizace).  

Koordinátor komunitního plánování vyzval všechny zúčastněné manažery PS, aby organizovali 

jednání PS i v online prostředí.  

Jednací řád byl schválen. Pro jeho přijetí hlasovalo 20 členů, proti jeho přijetí se vyjádřilo 0 členů, 

hlasování se zdrželo 0 členů. 3 členové MT s hlasovacím právem byli omluveni. 

 

Ad. 3. – Karty aktivit 

Zaslané karty aktivit budou zpracovány a vyhodnoceny koordinátorem komunitního plánování  

do konce dubna 2021.  

 

Ad. 4. OPTIMKO – ukázka využití participativní techniky: Scénáře budoucnosti pro plánování 

služeb – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. a Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 

 

Manažeři pracovních skupin byli oslovováni s výzvou k vyjádření se k „doladění“ metodologie  pro 

sběr dat pro analýzu potřeb u jednotlivých pracovních skupin. U většiny PS se podařilo metodologii 

vypracovat, u některých PS práce pokračují. Aktuálně také probíhá příprava prognostického materiálu 

ve vzájemné spolupráci s vedoucí oddělení SS, koordinátorem komunitního plánování a analytikem 

oddělení  SS. Jsou vybrány dvě sociální služby – terénní programy a domovy pro seniory – u nichž  

by byla prognóza pilotně realizována.  

Scénáře budoucnosti pro plánování služeb – viz příloha  

Ad 5. Různé: 

MPSV v návaznosti na přijaté usnesení vlády č. 275 ze dne 8. 3. 2021 zveřejňuje následující dvě 

dotační výzvy: Výzvu na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb (218kB), Výzvu na 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/V%C3%BDzva_mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9+odm%C4%9Bny_2021_final.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/V%C3%BDzva+v%C3%ADcen%C3%A1klady_v%C3%BDpadek+zdroj%C5%AF_2021.pdf
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více náklady a výpadky příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 (231.51kB). Výzvy se mohou 

průběžně aktualizovat. Přesné termíny pro možnost podávání žádostí se budou v těchto výzvách 

upřesňovat v následujících dnech. Předpokládaný termín otevření aplikací pro podávání žádostí bude  

v měsíci březnu pro oblast mimořádných odměn, následně se umožní podat žádost o dotaci na více 

náklady v sociálních službách. Bližší informace nalezte v přílohách. 

V letošním kalendářním roce neuvolnilo SMO žádné finanční prostředky na investice. MPSV ČR 

vyhlašuje postupně několik výzev pro poskytovatele na podporu rozvoje sociálních služeb – jedná  

se o tituly zaměřené na podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny.  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude vyhlašovat dotační program IROP React. Zatím výzva není 

zveřejněna, ale neoficiálně již běží podmínky. Avízo bude zveřejněno na stránkách MMR ČR 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu.  Žadatelům je doporučeno sledování internetové 

stránky Centra www.crr.cz a Ministerstva pro místní rozvoj www.irop.mmr.cz, kde budou průběžně 

zveřejňovány veškeré aktuality. Konzultační servis:  https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ 

  

Pozvánky i zápisy z jednání PS budou zasílány na oba kontaktní e-maily: pseidler@ostrava.cz  

a svozarik@ostrava.cz . 

Příští jednání manažerského týmu se uskuteční dne 9. 4. 2021 od 9 hodin. 
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