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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  14. 1. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: online, aplikace Teams 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Harmonogram tvorby 6. KP – rámec a priority zadavatele, Vize  2023–2026  

3. Karty Aktivit 2022 a Vyhodnocení karet 2021 

4. Různé 

 

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

• Jednání PS bude i nadále probíhat v režimu rozdělení na dvě skupiny. 

PS DO  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

PS ZRAK  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

PS SLUCH 

• Manažerkou PS zvolena opět Mgr. Aneta Hašková, MBA 

• Jednání PS bude probíhat za účasti p. Divákové. 

 

PS MTKP  

• Vydefinováno 11 oblastí potřeb, u nichž je potřeba pracovat na rozvoji, jednání PS probíhají 

za účasti p. Divákové. 

• Ke stavebnímu řízení Domova pro osoby s autismem a chováním náročným na péči nebyly 

doručeny žádné připomínky od občanů – předpoklad vydání stavebního povolení do konce 

února 2022. 

 

PS DaR 

• Vydefinováno 10 potřeb, jak pro oblast pro oblast sociálních služeb a souvisejících aktivit, tak 

pro oblast jejich rozvoje. Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

•  
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PS SOC 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové, potřeby definovány. 

 

PS RE 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

PS PREV 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 

PS PDP 

• Klub Absolvent slaví 20. výročí vzniku 

• Klíčová koordinátorka pro online terén (pátek a sobota v nočních hodinách) Hard and Smart 

z Ostravy, kontakty, které zde vznikají budou trasovány – společnost Podané ruce. 

• Jednání PS bude probíhat za účasti p. Divákové. 

 

 

Ad 2. Harmonogram tvorby 6. KP – rámec a priority zadavatele, Vize 2023–2026: 

• podpora rozvoje terénních, respitních a ambulantních služeb včetně sdílené péče 

(setrvání klientů v domácím prostředí), 

• podpora neformálních a komunitních pečovatelů včetně homesharingu, 

• podpora bydlení (chráněné, podporované, sdílené, samostatné, komunitní, azylové, krizové), 

• prostupnost služeb pro cílové skupiny – edukace služeb v kontextu různých cílových 

skupin, 

• podpora pracovního uplatnění osob se ztíženým přístupem na trh práce, podpora 

sociálního podnikání, 

• podpora služeb sociální prevence, podpora participace vč. Komunitní práce, 

• snižování míry závislosti klientů na službě, zvyšování kompetencí uživatelů služeb, 

• udržení provozu stávajících sociálních služeb a souvisejících aktivit při současném 

zachování jejich kvalitního poskytování na území města Ostravy. 

Vize komunitního plánu do roku 2026 sociálních služeb ve městě Ostrava: 

VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH 

AKTIVIT FINANČNĚ A PERSONÁLNĚ UDRŽITELNÝCH TAK, ABY LIDÉ MOHLI ŽÍT DŮSTOJNĚ. 

S p. Divákovou dojednáno, že jednání za její přítomnosti v každé pracovní skupině proběhne 

minimálně 2 x, ve většině případů možná i 3 x. Současně bude p. Diváková rovněž přítomna na 

jednáních manažerského týmu a probíhá také samostatná konzultační činnost mezi koordinátorem KP 

a p. Divákovou. 

Dvouletá spolupráce s Ostravskou univerzitou završena výstupem/dokumentem Podkladová analýza 

pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb. 

Výjezdní jednání MT KPO bude zaměřeno na představení cílů a opatření manažery jednotlivých PS. 
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Ad 3. Karty aktivity 2022 a Vyhodnocení karet aktivit 2021 

• ZMĚNA: vyhodnocení za uplynulý kalendářní rok a plán na stávající kalendářní rok je 

v jednom formuláři. 

• Karta aktivit – 3 oddíly:  

o 1. část – obecné informace dostupné v dokumentu 5. KP,  

o 2. část – plán karty aktivity na rok 2022 – stručný slovní výčet kroků, které budou 

realizovány 

o 3. část – vyhodnocení karty aktivity 2021 

Termín pro vyplnění a zaslání koordinátoru KP: nejpozději do 28. 2. 2022 

Zodpovídají manažeři všech pracovních skupin 

 

Ad 5. Různé 

• Další setkání MT KPO je plánováno na 11. 2. 2022, bližší informace budou včas zaslány. 

• Vizi 2023 – 2026 rozešlou manažeři členům pracovních skupin.  

T: Bez odkladu. 

Z: manažeři PS 

• Manažeři PS aktualizují seznamy členů a zašlou p. Divákové a Petře Seidler.  

T: Bez odkladu. 

Z: Manažeři PS 

• Jednání PS (zajištění místa jednání, termínu) je vždy v kompetenci manažera PS. 

Z: Manažeři PS 

• Výkazy práce manažerů PS budou zasílány nejpozději do 3. dne každého měsíce. 

T: Opakovaně každý měsíc 

Z: Manažeři PS 

• Občerstvení pro jednání PS je možno hradit pouze v hotovosti, ne platební kartou. 

• Dohody o provedení práce budou na celé čtyřleté volební období a budou k dispozici 

k podpisu u koordinátora KP během následujícího týdne. 

• Termín výjezdního jednání MT KPO byl v době zpracování tohoto zápisu stanoven na 19. – 

20. 5. 2022 

 


