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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  10. 12. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ: online, aplikace Teams 

    

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti 

2. Optimko – Podkladová analýza a prognóza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb – 

Hlavní výstupy a závěry z dokumentů – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. 

3. Informace z pracovních skupin 

4. Vize 2023–2026  

5. Různé 

 

Ad 1. Organizační záležitosti 

Koordinátor komunitního plánování Mgr. Štěpán Vozárik představil v úvodu hosty jednání: 

• Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – odborník na sociálních bydlení,  

• Mgr. et Mgr. Kateřinu Glumbíkovou, Ph.D. – garantka projektu OPTIMKO 

• Mgr. Michaela Valentová – zástupce KÚ MSK – aplikační garant  

• Dana Diváková – facilitátorka procesu tvorby 6. KP 

 

Ad 2. Optimko – Podkladová analýza a prognóza pro tvorbu komunitního plánu sociálních 

služeb – Hlavní výstupy a závěry z dokumentů – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. 

Na jednání byla představena prezentace k Podkladové analýze a prognóze pro tvorbu komunitního 

plánu sociálních služeb ve městě Ostrava – výstupy v roce 2021, metodologie, průřezové potřeby, 

(vybrané) potřeby specifických cílových skupin. Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu. 

Připomínky možno zaslat do 13. 12. 2021 na e-mail Katerina.Glumbikova@osu.cz.   

 

 

 

 

mailto:Katerina.Glumbikova@osu.cz.
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Ad 3. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• Proběhlo setkání s p. Divákovou a byly dohodnuty termíny dalších setkání s pracovní 

skupinou 

• Manažerkou PS opět Bc. Marta Machová, DiS. 

• Online prohlídka nově zrekonstruovaných prostor v Domově Slunovrat 

 

PS DO  

• Manažerem PS zvolen opět Mgr. Antonín Liška 

• Linka důvěry zrušila pevnou linku, funkční pouze mobilní telefonní čísla 

• S paní Divákovou domluveno online setkání na leden 2021  

 

PS ZRAK  

• Manažerem PS zvolena opět Mgr. Linda Schalková 

• Převážná část uživatelů SS je očkována a vnímá potřebu osobního setkání na jednáních PS 

jako velmi důležitou 

• Proběhl Týden rané péče a sbírka Bílá pastelka 

• Od 1.12.2021 probíhá kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči (cílem je podpora rodin 

s dětmi se zrakovým postižením). Více informací na webu www.nebudsrab.cz 

• Další setkání plánováno na 19. 1. 2022 s facilitátorkou KPSS p. Divákovou (forma a místo 

jednání bude upřesněno dle situace) 
 

PS SLUCH 

• S paní Divákovou domluveny termíny schůzek v lednu 2022. 

• Stále probíhá volba manažera PS. 

 

PS MTKP  

• Manažerem PS zvolen opět PhDr. Michal Panáček, Ph.D. 

• Probíhá jednání s p. Divákovou na termínech spolupráce. 

 

PS DaR 

• Manažerem PS zvolen opět Mgr. Martin Bittner. 

• S paní Divákovou domluveno online setkání na leden 2021. 

 

SOC 

• Novou manažerkou pracovní skupiny je Mgr. Lenka Michálková. Odcházející manažer PS 

poděkoval všem spolupracovníkům v KPO. 

• Mgr. Štěpán Vozárik poděkoval končícímu manažeru Jiřímu Linartovi za práci v pracovní 

skupině. 

• Pro Potravinovou banku vybráno 32,5 tuny potravin a drogerie. 

• V lednu 2022 proběhne stěhování AD sv. Zdislavy pro ženy a matky s dětmi, v provozu bude 

od 1. 2. 2022 – Jedličkova ul. v Ostravě – Vítkovicích.  

• Otevřena zimní noční centra – z běžné kapacity nocleháren (110 míst) je možno přijmout až 

210 klientů v tomto zimním období. 

• S paní Divákovou proběhlo setkání již v prosinci a byla naplánována spolupráce pro další 

období. 

http://www.nebudsrab.cz/
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PS RE 

• Mgr. Škvaridlová informoval o článku „Dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky“ 

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/dodavatel-energii-rady/, který obsahuje informace  

a návody v situaci, kdy  lidem dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky. Dosud ukončilo 

svou činnost v České republice 7 dodavatelů elektřiny a 9 dodavatelů plynu. Situace se netýká 

jen klientů sociálních služeb, ale může se v ní ocitnou i někdo z Vaší rodiny nebo známých. 

Přehledně zpracované informace na jednom místě.  

• Organizace poskytující sociální služby této cílové skupině mají problém s místem 

poskytování, kdy stávající majitelé objektů neprodlužují smlouvy či podávají výpovědi 

z objektů. Při hledání nových prostor může být využito www.refillova.cz, který se snaží 

mapovat prázdná místa k dalšímu využití. 

 

PS PK 

• Skupinou rezonuje vyčlenění z procesu KP.  

 

 

Ad 4. Vize 2023–2026  

Mgr. Štěpán Vozárik představil návrh vize pro 6. KP. Tento návrh byl prodiskutován a následně 

upraven členy MT KPO. Z diskuse vzešly 3 návrhy, které byly členům všech PS KPO zpřístupněny 

k hlasování zde: https://www.survio.com/survey/d/L5H1O1W7L2M3O7D7J. Hlasování je otevřeno 

do 06.01.2022. 

 

 

Ad 5. Různé 

• Vánoční trhy v Ostravě byly zrušeny. 

• Výjezdní jednání MT KPO v tomto roce zrušeno a přesunuto na jaro 2021, rámcově květen, 

datum bude upřesněno. 

 

 

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/dodavatel-energii-rady/
http://www.refillova.cz/
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