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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 16. 12. 2021, 13:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: on-line setkání 

 

 

 PROGRAM  

1. Informace od manažera PS, od koordinátora KP Ostrava  

2. Diskuse k aktuálním tématům 

 

1. Informace od manažera PS, od koordinátora KP 
 

      Manažer PS seznámil přítomné členy pracovní skupiny s harmonogramem 

tvorby VI. Komunitního plánu v PS DaR, kdy důležitá setkání proběhnou již v prvním 

čtvrtletí 2022.  

PS DaR se v roce 2022 sejde online poprvé a zahájí práci na přípravě cílů                  

a opatření KP už 6. ledna 2022 od 13:00 hod. Následovat bude opět online setkání 

PS DaR dne 10. února 2022 od 13 hod.  

Procesem přípravy nového komunitního plánu nás bude provádět paní 

facilitátorka Dana Diváková s využitím odborných materiálů z OPTIMKA: Scénáře 

budoucnosti pro plánování služeb pro PS DaR, Podkladová analýza a prognóza                

pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava (výstupy v roce 

2021, metodologie, průřezové potřeby, (vybrané) potřeby specifických cílových 

skupin), aj. 

Manažer uskutečnil v rámci přípravy těchto setkání PS s paní facilitátorkou                  

25. 11. 2021 strukturovaný telefonický rozhovor, kde se měl možnost vyjádřit:  

1.) ke kartám aktivit sdělil: 
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Karty aktivit (i jejich roční vyhodnocení) u jednotlivých Opatření KP v PS jsou 

smysluplné, např.: u větších investičních projektů soc. služeb (rozčleněných na dílčí 

etapy financování) a také u souvisejících aktivit financovaných z jiných zdrojů                 

než SMO. Jedná-li se o aktivity NNO poskytujících sociální služby v základní síti 

MSK či související aktivity podpořené SMO, pak vyhodnocení hlavně ekonomických 

ukazatelů jsou zdvojením již vykazovaných dat pro potřeby SMO. Členové PS DaR 

(v naprosté většině nejsou ekonomy a statutáry NNO) jsou nuceni pro  vyhodnocení 

financování získávat informace od ekonomů nebo statutárních zástupců NNO, kteří  

je zadávají přímo do systému PorteX, aj., což působí na členy PS DaR demotivačně. 

Manažer PS navrhuje nepožadovat v období realizace VI. KP od členů PS tyto 

informace. Obecně by v období VI. KP bylo žádoucí mít předem ujasněno zadání                 

ze strany koordinátorů KP: jaké informace jsou pro ně nezbytné a k čemu následně 

slouží. Mohlo by se snad i více jednat o data kvalitativní, příklady dobré praxe                      

a problémy z praxe při roční realizaci konkrétních opatření KP, apod.  

2.) k potřebám, které by měly být zahrnuty do VI.KP (budeme je rozpracovávat 

v rámci jednání PS) 

Měli bychom vědět (mít zadání KPO) jak s přesahovými tématy, která mají                    

i své vlastní programové dokumenty a strategie na úrovni města, zda budeme                    

na úrovni naší PS řešit či nikoliv, např. dostupnost zdravotní péče pro rodiny s dětmi 

(nejen ohrožené soc. vyloučením), rodinná politika a oblast sociálně – právní ochrany 

dětí. Neměla by se opakovat situace ze IV. KP, kdy jsme navrhovali přesahová 

opatření a následně jsme zjistili, že neumíme schválená Opatření naplnit a ani jakkoli 

systémově ovlivnit řešení předmětných problémů, což bylo pro nás všechny velmi 

nepříjemné zjištění. Paní Dana Diváková informovala o předpokládaném ustavení 

nové pracovní skupiny k formulaci cílů a opatření VI.KP právě k řešení všech 

přesahových témat napříč spektrem cílových skupin všech PS KPO.    

V posledním období byla na plénu PS DaR nadnesena např. problematika 

přenášení zodpovědnosti státu na NNO, kdy je stále obtížnější komunikace s majiteli 

ubytoven, když NNO poskytují klientům zde ubytovaným odborné sociální 

poradenství a soc.  aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Majitelé ubytoven jsou 

poučenější v komunikaci ze subjekty zvenčí a jsou pro oficiální komunikaci 

nedostupní či komunikují pouze prostřednictvím svých právníků i na základní úrovni, 

např.: majitelé ubytoven odmítají ubytovaným rodinám s dětmi vystavovat potvrzení o 

poskytnutých službách, aj.    

Manažer PS také upozornil na  „Princip zásluhovosti“ aktuálně akcentovaný 

politickou sférou s dopady na vnímání sociální práce celou společností, který členové 

PS DaR při formulování scénářů budoucnosti definovali jako velmi silnou hybnou sílu 

předpokládaných změn v oblasti poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit.  
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Manažera PS doplnil koordinátor KP Ostrava pan Mgr. Štěpán Vozárik s tím, 

že záleží především na výsledcích setkání členů PS DaR s paní Divákovou a potvrdil 

předpoklad převedení přesahových témat do specializované PS.  

 

  
2. Diskuse k aktuálním tématům  

 
 

• Koordinátor KP Mgr. Štěpán Vozárik zodpověděl členovi PS DaR panu 
Jiřímu Hořínkovi (Charita Ostrava) dotaz, který se týkal vyčlenění PS 
Prevence kriminality z procesů KPOi. Je především na zvážení OSV MMO 
a NNO – poskytovatelů služeb jak, např.: i z hlediska struktury dotačních 
titulů SMO v dalším období a možnosti žádat dotaci na konkrétní službu, 
naloží s členstvím v PS Děti a rodina.   

 

• Mgr. Štěpán Vozárik představil na MT KP návrh vize pro 6. KP. Tento návrh 
byl prodiskutován a následně upraven členy MT KPO. Z diskuse vzešly                    
3 návrhy, které jsou členům všech PS KPO zpřístupněny k hlasování na: 
https://www.survio.com/survey/d/L5H1O1W7L2M3O7D7J.  
Hlasování je otevřeno do 2. ledna 2022. Manažer PS požádal členy PS DaR                 
o účast a výběr jim nejvíce konvenující Vize. 

 

• Všechny dokumenty (či odkazy na ně) potřebné k přípravě VI. KP budou 
členům bez prodlení zasílány. 

 
 

Manažer PS poděkoval za spolupráci v roce 2021 a za důvěru členů PS Dar 

vyjádřenou nominací na další období. Popřál všem klidné prožití vánočních svátků               

a úspěšný vstup do roku 2022 při přípravě VI.KP.  

 
 
 

                               Martin Bittner       Záviš Pavlas   

             manažer PS                       kontaktní osoba 


