
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM a 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 

 

DATUM: 15. 2. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: výstavní síň MMO 

 

PROGRAM 

1. Informace  

2. Informace z jednání manažerského týmu 

3. Tvorba 6. KP 
 
 
 

Ad 1. Informace  

 

RUBIKON Centrum, z.ú., sociální rehabilitace Hnízdo  

Členové pracovní skupiny odhlasovali členství organizace RUBIKON Centrum, z.ú.sociální 

rehabilitace Hnízdo za člena PS.  

 

Ad 2. Informace z jednání manažerského týmu 

 

Lidé lidem 2022 – proběhne dne 23. 6. 2022 

 

Dotační program LOTERIE 2022 

- Termín vyhlášení programu: 23. 3. 2022 

- Termín předkládání žádostí: 25. 4. – 6. 5. 2022 
- Termín projednání návrhů dotací zastupitelstvem města: 22. 6. 2022 
- Termín podpis smluv: od poloviny července 2022 
- Informace k programu a podmínkám:  

Žadatelé: NNO 

Finanční rámec: 4,7 milionu Kč  

Limity výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč 

Formulář EvAgend, příloha s náklady a zdroji 



 

 

Nově je nutno doložit i cenovou nabídku! 

 
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. 

 
 
Nový studijní program Sociální práce a kriminologie (Ostravská univerzita) 
Od září 2022 nabízí na Fakultě sociálních studií novou specializaci navazujícího magisterského 

studijního programu Sociální práce: Sociální práce a kriminologie.  
 
Přihlášky se podávají do 15.3.  

 

Studium je dvouleté, v prezenční a kombinované formě. Bližší informace jsou v přiloženém letáku a 

zde:  

https://fss.osu.cz/studijniobory/?specializaceid=3589 (prezenční forma) a 

https://fss.osu.cz/studijniobory/?specializaceid=3588 (kombinovaná forma). 

Leták je v příloze zápisu.  

 

Fakulta sociálních studií realizuje navazující magisterské studium Sociální práce ještě ve dvou 

specializacích – Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci. 

 

 
Karty aktivit – zpracovat do 21. 2. 2022 

 
 

Ad 3. Tvorba 6. KP 

 

Jednání pod vedením facilitátorky Mgr. Dany Divákové.  

 

Zápis paní Divákové najdete také v příloze zápisu – prosíme o doplnění či připomínkování 

(výhradně formou Revize – Sledování změn).  

 

 

Další setkání  

 
18. 3. 2022 v 9:30 – zasedací místnost 206a, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 
Ostrava.  
 

 

 

Zpracovala: Jana Abrlová 

Zrevidovala: Lena Michálková 

https://fss.osu.cz/studijniobory/?specializaceid=3589
https://fss.osu.cz/studijniobory/?specializaceid=3588

