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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  14. 5. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: Online, aplikace Teams 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

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

služeb – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.  

3. Vyhodnocení 5. KP za rok 2020 – finanční ukazatele 

4. Informace k IP MSK 

5. Různé 

 

Ad. 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

 jednání PS probíhají online 

 na konci května (27.5. 2021) se sejde celá skupina – volba nového člena PS 

 na konci června (28.6.2021) bude přednáška PhDr. Evy Jarolímové, Ph.D. působící v 

Gerontologickém centru v Praze a České alzheimerovské společnosti na téma Dopady 

covidové doby na lidi s demencí 

PS DO  

 setkání k tématu reformy psychiatrické péče 

 webinář na téma Smysluplnou prací k seberealizaci osob s duševním onemocněním 

v Moravskoslezském kraji, který se konal 19. 4. 2021. Hlavním tématem bylo zaměstnávání 

lidí s duševním onemocněním – účastníky byli jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci i zájemci 

o práci. Výstupy budou zveřejněny na stránkách organizace MENS SANA 

 2 nové žádosti o členství v PS 

PS ZRAK  

 jednání PS probíhají online 

PS SLUCH  

 jednání PS neprobíhají online z technických důvodů 

 dotaz, zda je možnost se setkávat i osobně – v čase konání jednání MT je možnost 

pracovního jednání za účasti max. 10 osob v místnosti 

 

http://www.menssana.cz/
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PS MTKP 

 jednání PS probíhají online 

 reforma psychiatrické péče – problematika osob s duševním onemocněním se může týkat 

osob ve více pracovních skupinách 

 ve FNO vznikl multidisciplinární tým pro děti a adolescenty s duševním onemocněním, má 

registrovánu sociální službu SAS 

PS DaR  

 jednání PS probíhají online 

 spolupráce s koordinátorkou rodinné politiky Ing. Ĺudmilou Placovou, příprava projektu dny 

Fajne rodiny 22. 8. – 18. 9. 2021 s možnou nabídkou spolupráce týmu Mgr. et Mgr. Kateřiny 

Glumbíkové, organizace se mohou hlásit do 1. 6. 2021 prostřednictvím přihlašovacího 

formuláře dostupného na stránkách https://fajnarodina.cz/dny-fajne-rodiny/  

PS SOC 

 jednání PS proběhlo za osobní účasti  

 28. 6. 2021 obnoven provoz v nových prostorech NDC na Lidické ulici v Ostravě – Vítkovicích 

 24. 4. 2021 proběhla potravinová sbírka v hypermarketech – vybralo se 24 tun potravin 

 „Karanténní dům“/krizová ubytovna – v provozu do 30. 6. 2021, nyní obsazen 8 osobami (5 

žen, 3 muži, z toho 1 dítě) – bude jednáno s Mgr. Dočekalem o prodloužení možnosti  

PS RE 

 jednání PS probíhají online 

 na jednání PS pozvána organizace ROMODROM, která by měla předat informace  

o osobách navrátivších se z UK nebo usilujících o status starousedlíka ve VB (podaná žádost 

musí k datu 30.6.2021) 

PS KRIMI 

 jednání PS probíhají online 

 v plánu bude výhledově do období 6. KP nebude PK začleněna do struktury KP, neboť má 

svou koncepci a strategii 

 OSVZ zorganizovalo a zajistilo vzdělávání metodiků prevence  

 OSVZ je aplikačními garanty projektu Podpora prevence kriminality v Ostravě, zapojeno  

10 organizací, realizátor Sociofaktor, z.ú. 

PS DROGY 

 jednání PS probíhají online 

 od 5/2021 probíhá monitoring v rámci projektu Hard and smart – 200 respondentů – cílem je 

zmapovat životní styl a negativní či pozitivní změny ve spojitosti s obdobím covidu (zda-li 

dodržovali nebo naopak nedodržovali nařízená opatření apod.) 

 služby Harm reduction jsou laickou veřejností negativně vnímány. Je potřeba zintenzivnit 

práci na zlepšení tohoto vnímání se zaměřením na propagaci a informovanost veřejnosti. 

 

Ad. 2. OPTIMKO – Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí 

(OPTIMKO) – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.  

 

Informace o změně kontaktní osoby na pozici aplikačního garanta na KÚ MSK – Mgr. Michaela 

Valentová. 

Článek v odborném periodiku Sociální práce - souhrn evaluační zprávy, který bude anonymizován. 

Článek by měl být publikován v září 2021, informace budou předány. 

 

https://fajnarodina.cz/dny-fajne-rodiny/
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Aktuální stav výzkumu I.: Pracovní skupiny 

 3 realizované online Scénáře budoucnosti,  

 výzva těm PS, které doposud aktivitu nerealizovaly. 

Aktuální stav výzkumu II.: Prognóza 

 Zpracování pilotních dat o Domovech pro seniory a Terénních programech 

 Poptávka expertního odhadu věku 

 Zisk doplňujících dat od ČSÚ 

 Další kroky 

Aktuální stav výzkumu III.: Individuální hloubkové rozhovory s klienty 

 Konzultace výzkumu a jeho zaměření         realizace 

 Urychlovače – podpora členů manažerského týmu, Snow ball, flexibilita týmu 

 Zpomalovače – Covid – 19, licitace dostupných cílových skupin pro výzkum, 

zaneprázdněnost organizací aj. 

Aktuální stav výzkumu IV: Aktivity pro veřejnost/občany 

 Zpoždění – Covid – 19 

 Plán – bude projednán s aplikačními garanty – 3 balíčky aktivit 

 

Ad 3. Vyhodnocení 5. KP za rok 2020 – finanční ukazatele 

 Mgr. Petra Seidler prezentovala finanční ukazatele z jednotlivých pracovních skupin   

ve vyhodnocení Přehledu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit   

ve městě Ostrava k 5. KP  za rok 2020. Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 Mgr. Štěpán Vozárik představil ukazatele významné pro rozvoj sociálních služeb za rok 2020  

v 5. KP.  

 Rozvoj celkem: 

72 lůžek  

43,3 úvazků 

Rozvoj dle cílových skupin: 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučeni  18,1 

- Osoby s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi  10,9 

- Senioři         10 

- Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením   3,8 

- Osoby se sluchovým postižením      0,5 

Vyhodnocení roku 2020 je k dispozici ve vyhotoveném dokumentu umístěném na webových 

stránkách www.kpostrava.cz.  

Ad 4. Informace k IP MSK 

 KÚ MSK v letech 2020-2021 prostřednictvím Individuálního projektu Moravskoslezského 

kraje s názvem „Podpora služeb sociální prevence 3“ (podávaného do výzvy OPZ, ESF). 

Financoval služby sociální prevence. Projekt IP 3 navazoval na projekty Podpora služeb 

sociální prevence „2“ a „4“. Možnost čerpání prostředků z individuálního projektu kraje byla 

podmíněna vytvořením smluvního vztahu mezi krajem a obcí se závazkem obce přispívat do 

Fondu sociálních služeb (dále také „fond“), který byl účelově zřízen na zajištění dostupnosti a 

udržitelnosti sítě sociálních služeb. 

Přínosem spolupráce obce při realizaci individuálního projektu je finanční úspora pro obce a 

zajištění stabilního financování po dobu 2 let poskytovatelům sociálních služeb na území 

města. 

http://www.kpostrava.cz/
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Po uskutečněných jednáních se zástupci města a kraje byly vybrány sociální služby, které patří 

do základní sítě a jejich poskytování je pro občany města nezbytné.  

Jedná se o tyto služby:  

 domy na půl cesty, 

 azylové domy,  

 sociální rehabilitace,  

 sociálně terapeutické dílny,  

 podpora samostatného bydlení.  

Celkem se jedná o 26 registrovaných sociálních služeb, z toho 24 je zajišťováno nestátními 

neziskovými organizacemi a 2 služby zajišťuje příspěvková organizace města.  

V roce 2022 budou služby financovány z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a rozpočtů obcí, 

podíl SMO zůstává 20%, 25% a 30% dle formy poskytování s přepočtem na ostravské 

klienty.V současné chvíli probíhá jednání se zástupci KÚ MSK a NNO, pro vytvoření návrhu 

k projednání v orgánech města (do konce června 2021).  

Ad 5. Různé  

 Centrum duševního zdraví a Protialkoholní záchytná stanice (dále jen PZS) sdílejí stejné 

prostory, což je nevyhovující – možné nové místo působení PZS v areálu Městské nemocnice 

Ostrava, 

 Evropské dotace -  REACT – EU – dotační výzva č. 101 

Co dotace podporuje? 

 Rekonstrukce a výstavba: 

 nových domovů pro seniorů 

 azylových domů 

 budov služeb pro prevenci a poradenství 

 budov pro terénní a ambulantní služby 

Pořízení: 

 automobilů pro terénní služby 

 vybavení pro pacienty – asistivní a asistenční technologie 

 vybavení pro pacienty pobytových služeb – lůžka, vozíčky, bezbariérové prvky apod. 

Podrobnější informace naleznete zde 

 Příští jednání manažerského týmu se uskuteční dne 11. 6. 2021 od 9 hodin. 

 

 

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizovany-hmg-vyzev-react-eu-na-rok-2021

