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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  11. 2. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: online, aplikace Teams 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin  

2. Plán aktivit pro TAČR OPTIMKO na rok 2022 – harmonogram tvorby metodických 

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

3. Různé  

 

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• Jednání PS probíhají za účasti p. Divákové – objevuje se potřeba navýšení kapacit u terénních 

služeb. 

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

PS DO  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové – ústředním tématem je – podporované a chráněné 

bydlení. 

• Projekt Podpora vzniku CDZ II. Končí, nová CDZ vznikat nebudou, budou funkční 

multidisciplinární týmy.  

PS ZRAK  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové – bezbariérovost, zaměstnávání, informovanost 

veřejnosti a osvětová činnost, meziresortní spolupráce 

• Dalšími tématy k řešení: podpora stávajících aktivit, rozvoj IT dovedností, rozvoj 

homesharingu  

PS SLUCH 

• Jednání PS bude probíhat za účasti p. Divákové, dosud neproběhlo kvůli nepříznivým epid. 

podmínkám, nový termín jednání 15. 2. 2022 

 

PS MTKP  

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové. 
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PS DaR 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové – definovány potřeby. U souvisejících aktivit naráží 

na limity poskytovatelů i zadavatele, kdy formulace cílů a opatření je nutno ještě diskutovat.  

 

PS SOC 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové, potřeby definovány – bydlení, zaměstnání, potřeba 

jiné péče jinou osobou. 

 

PS RE 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové – řešenými tématy jsou problémy v oblasti bydlení a 

stabilního zázemí, limity ve vzdělávacím systému, zpřístupnění vzdělávání, dostupnost 

zdravotní péče, komunitní práce. 

PS PREV 

• Sociální služby z této pracovní skupiny budou pro období 6KP členy jiných pracovních 

skupin: 

o Nová šance – PS SOC 

o Pavučina – PS RE 

o Bílý kruh bezpečí -??? 

o Charita Ostrava – M. Magone – NZDM – DaR 

PS PDP 

• Odstupuje národní protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová – její místo obsadí 

Mgr. Jindřich Vobořil 

• Jednání PS probíhá za účasti p. Divákové – orientace na aktivní uživatele, osoby bez přístřeší, 

osoby žijící v SVL, otázky bydlení atd. 

Průřezová témata: 

• Informovanost 

• Dobrovolnictví 

• Nebytové prostory pro realizaci služeb 

• Bydlení 

• Rozvoj spolupráce zdravotních a sociálních služeb 

• Multidisciplinární týmy 

 

 

Ad 2. Plán aktivit pro TAČR OPTIMKO na rok 2022 – harmonogram tvorby metodických 

materiálů – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. – viz příloha 

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph. D. informovala o dosavadních výstupech projektu, kterými 

jsou: 

• Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb (2021) 

• Prognóza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb (2021) 
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• Glumbíková, K., Caletková, L., Kowaliková, I. A Mikulec, M.: Komunitní plánování 

sociálních služeb v obci: Zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování. Sociální 

práce/Sociálna práca. 2021, 15(3), s. 21-35. ISSN 1213-6204. 

• Evaluační zpráva k nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Ostrava (2020) 

V letošním roce budou výstupy projektu: 

• Metodika optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. 

• Metodika hodnocení naplňování strategií a monitoringu projektů. 

• Školení k metodice optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni 

obcí 

• Článek v odborném periodiku typu JSC. 

Ad 3. Různé 

• Informace k probíhajícímu dotačnímu řízení pro oblast sociální péče (SP), protidrogové 

prevence (PP) na rok 2022: 

o Termín schválení ZMO – 19.  1. 2022 

o Počet žádostí SP – 127, PP – 11 

o Poskytnuté pro SP – 123, pro PP – 11 

o Celkový objem SP – 59 519 000 Kč, celkový objem PP – 2 971 000 Kč 

o Termín závěrečného vyúčtování: 31. 1. 2022 

o Termín podpisu smluv: od poloviny února 2022 

• Informace k dotačnímu programu LOTERIE na rok 2022: 

o Termín vyhlášení programu: 23. 3. 2022 

o Termín předkládání žádostí: 25. 4. – 6. 5. 2022 

o Termín projednávání návrhů dotací ZMO: 22. 6. 2022 

o Termín podpisu smluv: od poloviny července 2022 

o Informace k programu a podmínkám: 

▪ Žadatelé: NNO 

▪ Finanční rámec: 4 700 000 Kč 

▪ Limity výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč 

▪ Formulář do systému EvAgend s přílohou o nákladech a zdrojích, nově je 

nutno doložit i cenovou nabídku! 

o 2 témata podpory: 

▪ A. Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a 

osob bez přístřeší. 

▪ B. Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti 

protidrogové prevence. 

▪ Odeslání: datovou schránkou, fyzicky (poštou nebo přímo na podatelnu) 

• Sociopoint 

o  výtisky praktických manuálů jsou dostupné i v elektronické podobě na adrese 

https://kpostrava.cz/vystupy-sociopoint/ nebo https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-

informace-soc-prace/sociopoint/.  

o Další informace poskytne Ing. Jana Svobodová – tel. 599 443 822, e-mail: 

jsvobodova@ostrava.cz.  

o Připravuje se závěrečná konference k projektu – termín konání 9. 6. 2022, místo bude 

upřesněno v dostatečném časovém předstihu. 

https://kpostrava.cz/vystupy-sociopoint/
https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/
https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/
mailto:jsvobodova@ostrava.cz
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• Lidé lidem 2022 – termín konání akce je 23. června 2022 v Komenského sadech 

v Ostravě za budovou Nové radnice (přibližně stejný formát jako v roce 2019) – manažeři 

předají tuto informaci do jednotlivých pracovních skupin. 

o návrhy na možné interprety na pódiu zaslat do 18. 2. 2022 na e-mail 

pseidler@ostrava.cz  

• Školení pořádané KÚ MSK se koná dne 22. 2. 2022 v čase 9:00 – 15:00 hod., zasedací 

místnost č. 504 (přístavba). Školitelky Mgr. Krčmářová, Mgr. Hlisnikovská. Témata pro 

vzdělávání možno přizpůsobit potřebám účastníků, nutno zaslat podklady do 14. 2. 2022 na e-

mail svozarik@ostrava.cz.  

• Výjezdní jednání MT KPO se uskuteční v novém termínu 19. – 20. května 2022, Hotel 

Kempa, Bukovec u Jablunkova, účast všech členů MT KPO NUTNÁ! 

• Karty aktivit – termín pro vyplnění a zaslání koordinátoru KP nejpozději do 28. 2. 2022. 

• Příští jednání MT KPO se uskuteční 11. 3. 2022 (dle epidemiologické situace) online nebo již 

osobně. Vše bude upřesněno v pozvánce. 
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