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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  10. 9. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

    

PROGRAM 

1. SOCIOPOINT – informace – Mgr. Markéta Urbanová 

2. Informace k výběrovému řízení pro rok 2022 

3. OPTIMKO – informace 

4. Harmonogram 6. KP 

5. Informace z pracovních skupin 

6. Různé  

 

Ad 1. SOCIOPOINT – informace 

Mgr. Urbanová všem přítomným představila novinky v projektu SOCIOPOINT: 

• nová aplikace (Android a iOS) bude spuštěna v 10/2021, bude funkční i v offline režimu, 

• od 01.10.2021 bude během úředních hodin magistrátu v provozu zelená linka: 800 700 650, 

• sociální pracovnice místa prvního kontaktu: 

Mgr. Eva Neboráková   Mgr. Markéta Urbanová 

599 443 821    599 443 821 

725 870 411    725 870 394 

eneborakova@ostrava.cz   m.urbanova@ostrava.cz  

• vytvořeny manuály z tematických oblastí, které budou k dispozici od října 2021 v tištěné  

i elektronické formě na webu komunitního plánování (tematické oblasti – domácí násilí  

na seniorech, bezdomovectví, dluhová problematika, osoba s duševním onemocněním, 

osamělý senior). Distribuce poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, služeb pro 

rodiny s dětmi a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. 

Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 

Ad 2. Informace k výběrovému řízení 

• Vyhlášení výběrového řízení: 16. září 2021 

• Termín pro příjem žádostí: 18. – 27. října 2021 

• Způsob podávání žádostí: elektronicky přes aplikaci Portex (sociální služby a část aktivit) a 

formulář EvAgend 

mailto:eneborakova@ostrava.cz
mailto:m.urbanova@ostrava.cz
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• Projednání v orgánech města: prosinec 2021 a leden 2022 

• Nejzásadnější změny: 

o zavedení paušálních plateb u některých nákladových položek (do částky uvedené ve 

smlouvě nebude nutné dokládat při vyúčtování) 

o zrušení limitu 1.000 Kč na hotovostní platby 

o nově uznatelný náklad – potraviny 

o nově neuznatelný náklad – bankovní poplatky, správní režie, jiné osobní náklady s 

výjimkou stravenek 

o bližší specifikace uznatelných nákladů 

o potvrzení bezdlužnosti není vyžadováno v originále 

o nájemní smlouvy se dokládají pouze v případě, kdy je na nájem požadováno 

spolufinancování ze strany SMO 

o v oblasti prevence kriminality jsou vyžadovány 2 nové přílohy 

o WWW.ostrava.cz  

 

 

Ad 3. OPTIMKO – informace  

• výstupy v roce 2021 

o V odborném periodiku Sociální práce publikován článek pod názvem Komunitní 

plánování sociálních služeb v obci, viz https://socialniprace.cz/article/komunitni-

planovani-socialnich-sluzeb-v-obci-zhodnoceni-nastaveni-procesu-komunitniho-

planovani/, který je však dostupný pouze pro předplatitele časopisu. 

o Monografie: Responsivní evaluace v sociální práci, dostupná zde: 

https://fss.osu.cz/optimko/texty-a-publikace/ 

• Rámcový plán postupu práce na podkladové analýze potřeb 

• Na čem budeme nyní spolupracovat 

• Ukázka grafu vývoje trendu počtu klientů Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 

Ad 4. Harmonogram 6. KP 

• 9-12/2021 – aktivity k tvorbě podkladové analýzy 

• 11/2021 – výjezdní MT – vzdělávání + VIZE 2026 

• 12/2021-01/2022 – oslovení městský obvodů, odborů MMO, statutárních zástupců NNO 

• 01-04/2022 – jednání PS (cíle, opatření, aktivity) 

• 04-06/2022 – kompletování podkladů z PS na MT 

• 06/2022 – připomínkovací řízení 

• 08/2022 – jednání komise RM 

• 09/2022 – jednání RM a ZM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrava.cz/
https://socialniprace.cz/article/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-v-obci-zhodnoceni-nastaveni-procesu-komunitniho-planovani/
https://socialniprace.cz/article/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-v-obci-zhodnoceni-nastaveni-procesu-komunitniho-planovani/
https://socialniprace.cz/article/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-v-obci-zhodnoceni-nastaveni-procesu-komunitniho-planovani/
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Ad 5. Informace z pracovních skupin 
 
PS SEN  

• manažerkou PS zvolena opět Bc. Marta Machová 

 

PS DO  

•  v 9/2021 proběhl CRAZY FEST v rámci destigmatizační kampaně 

• Od 10/2021 MENS SANA bude přijímat klienty do nové sociální služby chráněné bydlení  

na Martinovské ulici v Ostravě – Martinově (6 osob) 

 

PS ZRAK  

• členové PS vnímají jako zcela zásadní problém nedostatek vhodných sociálních služeb pro 

osoby s kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením 

 

PS SLUCH  

• v 9/2021 proběhlo Setkání poraden 

 

PS DaR  

• Dny Fajne rodiny – přehlídka akcí a aktivit pro rodiny v Ostravě (22. 8. – 19. 9. 2021) 

https://fajnarodina.cz/aktivity-a-projekty/dny-fajne-rodiny/   

 

PS SOC 

• Charitní středisko B. Labre je po rekonstrukci přestěhována zpět do původních prostor na ul. 

Lidická v Ostravě – Vítkovicích  

• Charita Ostrava slaví 30 let svého vzniku 

 

PS KRIMI 

• změna zákona o Probační a mediační službě se týká především postavení a pravomocí 

pracovníků Probační a mediační služby (PMS) – novelizace zákona č. 257/2000 Sb. o 

Probační a mediační službě 

 

PS DROGY 

• vznik skupiny pro osoby blízké osobám závislým na alkoholu a gamblingu  

• ve výcviku noví 4 peer konzultanti 

 

 

Ad 5. Různé  

• Nabídka vzdělávání v rámci projektu KÚ MSK 

o Školení, které se týká základních principů a možností, které komunitní plánování 

nabízí. 

o Vhodné pro nové koordinátory komunitního plánování, nové pracovníky, kteří se 

komunitního plánování účastní, vedoucí i členy pracovních skupin. 

o Školení proběhne dne 2. 12. 2021, od 9:00 – 15:00 hodin. 

o Diskusní fóra projektu Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při 

procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK. 

o Školení není akreditováno, „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při 

procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“. 

o Kapacita školení je omezena. 

https://fajnarodina.cz/aktivity-a-projekty/dny-fajne-rodiny/
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o Individuální termín pro SMO – 20. 2. 2022  - termín ke dni zápisu nebyl ověřen. 

o Odkaz k přihlášení: Nabídka diskusních fór pro skupinu č. 1 | Přihlašování na diskusní 

fóra projektu (msk.cz). 

 

• Vánoční trhy v letošním roce pořádá Černá louka a.s. ve spolupráci se SMO. Konají se 

v termínu 26. 11. – 23. 12. 2021. KPO má k dispozici 1 stánek, v němž budou organizace 

prostřednictvím prodeje výrobků/výtvorů uživatelů sociálních služeb či souvisejících aktivit 

prezentovat tyto služby a aktivity. Informativní e-mail zašle obratem Petra Seidler všem 

manažerům, kteří zajistí informovanost všech členů dané pracovní skupiny. 

• Výjezdní jednání MT KPO se uskuteční ve dnech 11. – 12. 11. 2021 – Hotel Kempa 

v Bukovci u Jablunkova. 

 

https://aplikace.msk.cz/diskusni-fora-soc-2/forum/1
https://aplikace.msk.cz/diskusni-fora-soc-2/forum/1

