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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  8. 4. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava  

   Zasedací místnost č. 504 – 5. patro, přístavba   

    

 

PROGRAM 

1. Informace o koordinaci pomoci UA – Mgr. Olga Pelechová 

2. Informace z pracovních skupin 

3. Informace k přípravě Plánu sociálního začleňování a spolupráce s Agenturou – Bc. 

Jana Abrlová, DiS. 

4. Harmonogram tvorby 6. KP a jeho naplňování, OPTIMKO – Mgr. Štěpán Vozárik 

5. Různé – Lidé lidem 2022, minimální personální standard (Krajská síť MSK), program 

výjezdního jednání MT KPO (19. – 20. 5. 2022), dotační program LOTERIE 2022 

 

Ad. 1. Informace o koordinaci pomoci UA – Mgr. Olga Pelechová  

KACPU zřízeno v každém kraji ČR, spolupráce všech integrovaných složek, informace  13 813 osob 

registrovaných v celé republice – zdroj hejtman Ivo Vondrák. Denně se na KACPU pohybuje cca 150 

osob, přičemž cca 50 z nich žádá o pomoc s ubytováním. Vzešel požadavek na zřízení komunitního 

centra v KACPU, kde by byl přítomen sociální pracovník z MMO či MO a NNO. 

SMO aktivovalo krizový štáb, který vede bezpečnostní ředitel. Složky integrovaného záchranného 

systému dále spolupracují s ČČK, OSVZ, odborem školství, kanceláří primátora, tajemníkem 

magistrátu, tiskovou mluvčí aj. V současné chvíli probíhají schůzky 2 x týdně. Každý měsíc 

pravidelně jsou poskytovány informace zastupitelstvu. Aktuální informace o pomoci Ukrajině jsou 

zveřejňovány na stránkách https://socialniveci.ostrava.cz/ - Mgr. Lena Michálková, 

lmichalkova@ostrava.cz. Na FB zřízena skupina Ostrava pro Ukrajinu – je možno také zde získávat 

potřebné informace nebo se přímo ke skupině připojit. 

Byla zřízena i krajská bezplatná informační linka v provozu denně od 7:00 do 19:00 hodin – tel. 

800 720 210  

Sociální pracovníci oddělení SPAM a SPOD spolupracují s městskými obvody. Ty vyčlenily cca 60 

bytů pro uprchlíky. 

https://socialniveci.ostrava.cz/
mailto:lmichalkova@ostrava.cz
https://www.facebook.com/groups/ostravaproukrajinu
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Sběrné místo na Wattově ul. je v provozu již omezeném čase pondělí – pátek 12:00 – 17:00 hod., 

sobota 8:00 – 13:00 hod. Kontaktní telefony sběrného místa jsou 601 297 496 a také 601 297 870. 

 

Ad 2. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• práce na přípravě 6. KP v PS finišují, podklady předány p. Divákové k dalšímu zpracování 

• v červnu plánována vzdělávací akce s PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D. 

PS DO  

• zvažuje se možnost zřízení transparentního účtu, z něhož by byly financovány léky pro osoby 

s duš. onemocněním na Ukrajině – Charita ČR potřebnou částku zajistila přímo (a tudíž 

nebylo třeba zřizovat účet). Léky byly zakoupeny a transportovány do Záporoží. Další aktivity 

v tomto ohledu zatím plánovány nejsou. 

• písemné zpracování podkladů pro 6. KP do 16. 4. 2022 by měly být předány informace od 

relevantních organizací p. Divákové 

• v PS noví členové – CDZ a Na vlně změny (úzká spolupráce s Pavučinou 

PS ZRAK 

• s p. Divákovou spolupráce probíhá, další setkání PS na konci dubna 

 

PS SLUCH 

• s p. Divákovou poslední setkání, přípravy za tuto PS finišují 

• neslyšící z Ukrajiny v Ově pouze 1 dítě 

 

PS MTKP  

• objevují se lidé s ment. postižením z Ukrajiny, je problém zajistit psychology na vyšetření 

• organizace MIKASA získala stavební povolení ke stavbě Domova pro osoby s autismem a 

chováním náročným na péči 

 

PS DaR 

• realizátoři musí dodat p. Divákové poslední důležité informace, spolupráce pokračuje 

 

PS SOC 

• podstatná část podkladů pro 6.KP hotova, organizace dodávají poslední důležité informace 

 

PS RE 

• podklady pro 6.KP vypracovány, zpětná vazba od p. Divákové chybí 

• organizace Vzájemné soužití nyní řeší problematiku s ukrajinskými Romy 

 

PS PREV 

• nespolupracují na KP, mají vlastní strategii 

• pracovní skupina Tým pro oběti má zpracován informační leták, který bude přeložen do 

ukrajinštiny, následně bude předán k distribuci 

• skupina RE se bude rozšiřovat a zaměřovat se na témata prevence kriminality 
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PS PDP 

• spolupráce s p. Divákovou pokračuje, podklady ve zpracování 

 

Ad. 3 - Informace k přípravě Plánu sociálního začleňování a spolupráce s Agenturou – Bc. Jana 

Abrlová, DiS. 

Na MMR ČR na odboru Agentury pro sociální začleňování byl odvolán ředitel Beňák, vedením 

pověřena Mgr. Benešová. Bc. Jana Abrlová, DiS. informovala všechny přítomné o tom, že pokračuje 

tvorba Plánu sociálního začleňování. K dnešnímu dni je dokončena analytická část a byly zahájeny 

práce na návrhové části, včetně jednotlivých opatření. V rámci zjišťování absorpční kapacity zaslali 

realizátoři projektu celkem 33 předfiší v celkové alokaci 405 milionů Kč. Finální podoba výzvy by 

měla být zveřejněna na konci května 2022. 

 

Ad 4. - Harmonogram tvorby 6. KP a jeho naplňování, OPTIMKO – Mgr. Štěpán Vozárik 

Manažeři PS zpracují kapitolu Popis cílové skupiny a jejích potřeb v max. rozsahu A4. Manažeři 

zašlou e-mailem koordinátoru KPO – svozarik@ostrava.cz.  

Termín do 30. 4. 2022 

Průřezové cíle (pracovní verze): 

1. Plánovat síť sociálních služeb a souvisejících aktivit 

2. Udržet stávající síť sociálních služeb a souvisejících aktivit včetně efektivního financování 

3. Naplňovat strategii řízení PO, zejména ve vazbě na stárnutí populace a zhoršující se zdravotní 

stav, deinstitucionalizace a transformace  

4. Přispívat k naplňování koncepce bydlení 

5. Podporovat zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním 

6. Zajistit informovanost a mezioborovou spolupráci včetně propojování sociálních a 

zdravotních služeb 

7. Podporovat dobrovolnictví 

 

Průřezové cíle řešené napříč PS: 

1. Krizová pomoc lidem s duševním onemocněním 

2. Sdílená péče a bydlení 

 

Spolupráce s OU v rámci projektu OPTIMKO - výstupem bude metodika pro plánování sociálních 

služeb. Indikátory, které jsou nyní sledovány v rámci poskytovaných sociálních služeb a souvisejících 

aktivit, budou revidovány (dotační specialisté odd. sociálních služeb). 

Zástupci OU sbírají informace, zkušenosti, příklady dobré praxe v rámci indikátorů sociálního dopadu 

napříč republikou i na území jiných států – v průběhu dubna 2022. V květnu 2022 budou realizovány 

konzultace s minitýmem na OSVZ MMO a napříč pracovními skupinami KPO. 

 

 

 

Ad 5. Různé  

mailto:svozarik@ostrava.cz
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LIDÉ LIDEM – informace budou předány do jednotlivých PS: 

• 23. 6. 2022 od 9:00 – 18:00 hod. – oficiální začátek akce, úvodní slovo resortního 

náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a vedoucího odboru SVZ Mgr. Zdeňka 

Živčáka, MPA 

• Stavba stánků bude zahájena od 6:00 hod. 

• Stavba pódia již 22. 6. 2022 v odpoledních hodinách. 

• Rozmístění stánků jednotlivých PS – viz plánek – prozatím orientační z roku 2019 

• Velikosti triček – do 22. 4. 2022 – všichni manažeři a kontaktní osoby PS na e-mail 

pseidler@ostrava.cz, barva změněna na TMAVĚ MODROU. Ostatní účastníci budou mít bílá 

trička s nálepkou KPO.  

• V průběhu akce budou s manažery PS rozhovory na pódiu – mohou si připravit otázky pro 

rozhovor s moderátorkou – do 15. května zašlou otázky na e-mail lidelidem@ostrava.cz, 

upřesní také čas, kdy by na pódiu chtěli vystupovat (manažeři by měli být na akci přítomni po 

celou dobu konání akce. 

• Informace o vystoupení na pódiu za jednotlivé PS poskytnou manažeři PS na e-mail 

lidelidem@ostrava.cz (už je funkční) do 15. května 

• Interpret na závěr akce dosud není znám, hledání a jednání pokračuje, tipy – v době 

zápisu již potvrzeno, že Jiří Krhut vystupovat nebude. 

• Stánek bude vybaven pultem, 2 židlemi a drátěným programem, do něhož mohou umístit 

zástupci organizací své propagační materiály. 

• Projektový den – otázky z předchozích let budou zaslány manažerům PS k posouzení, 

směřován opět k žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ. 

• Sociopoint bude ve společném stánku s MT KPO – Ing. Jana Svobodová. 

 

Minimální personální standard MSK 

Příloha č. 4 - Změna č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském 

kraji na léta 2021-2023 

Pro období 2022-2023 se zavádí minimální personální standardy pro DS, DZR a DOZP. 

• Minimální limit na kapacitu: 

• 0,4 úvazku u PSS 

• 0,025 úvazku u sociálního pracovníka 

• V případě, že nebude minimální personální standard u úvazků pracovníků v sociálních 

službách naplněn, může být tato pozice „zastoupena“ úvazkem sociálního pracovníka, který 

bude nad stanoveným minimálním standardem, nikoliv však naopak. 

• Poskytovatel je povinen minimální personální standard naplnit nejpozději do 6 měsíců od data 

vstupu nové sociální služby do Krajské sítě, či zvýšení kapacity stávající sociální služby. 

 

mailto:pseidler@ostrava.cz
mailto:lidelidem@ostrava.cz
mailto:lidelidem@ostrava.cz
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Neplatí: 

• pro stávající služby zařazené v síti, 

• v případě opětovného navýšení kapacity sociální služby, kterému předcházelo snížení 

kapacity z důvodu rekonstrukce či jiné mimořádné události, 

• u služeb, které jsou poskytovány právním nástupcem původního poskytovatele, 

• v případě ukončení poskytování sociální služby jedním poskytovatelem a následným 

převzetím poskytování této sociální služby jiným poskytovatelem, přičemž posouzení 

konkrétního případu přísluší Odboru sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje. Bližší informace zde: https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/krajska-sit-socialnich-

sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-1306/ 

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 2. poloviny července 2022 

Finanční rámec: 4,7 milionu Kč  

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

 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/krajska-sit-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-1306/
https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/krajska-sit-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-1306/
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Informace k výjezdnímu jednání MT KPO – 19. – 20. 2022 

• Hotel Kempa v Bukovci 

• Doprava –většina manažerů PS vlastní doprava, kontktní osoby a vedení OSVZ budou mít 

dopravu referentskými vozy včetně dodávky z organizace MIKASA (8 míst) – potvrdit do  

29. 4. 2022  

• Vlastní program: 

  1.Představení rozvojových cílů a opatření v jednotlivých pracovních skupinách 

     -  prezentace všech manažerů pracovních skupin 

 2. Shrnutí výstupů 

 3. Průřezové cíle a opatření 

 4. Finanční náklady rozvoje SS (požadavek na rozpočet SMO)  

  

 


