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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  14. 10. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava  

   Zasedací místnost č. 504–5. patro, přístavba   

    

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Vyhodnocení ankety k akci Lidé lidem 2022 

3. Informace k dotačnímu řízení  

4. Informace k projektu OPTIMKO 

5. Různé – vánoční trhy, vánoční setkání členů KP Ostrava, Dobrovolník roku 2022 

 

 

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• V září 2022 prezentovali zástupci SOCIOPOINTU svou činnost členům pracovní skupiny. 

• 10. výročí reminiscenční skupiny.  

• Akce Slezské diakonie k projektu Dementia friendly – nový přístup k osobám s různými typy 

demence. 

 

PS DO a PSO   

• V říjnu proběhl 9. ročník CRAZY FESTU, pořádající organizací byla v rámci týdnů duševního 

zdraví organizace MENS SANA, z.ú. 

• Organizace spirála, o.p.s. – 10. výročí 

• Asociace trigon – EDH 30. výročí. 

• Otevřena lůžková část psychiatrického oddělení FNO pro děti od 6-12 let včetně denního 

stacionáře. 

• Připomínkován návrh koncepce duševního zdraví – mají připomínkovat poskytovatelé 

z pracovní skupiny. 

 

 

 



 

Zpracovali: Mgr. Petra Seidler, Mgr. Štěpán Vozárik 
Dne: 21. 10. 2022 

 

 

PS ZRAK  

• V pracovní skupině byla prezentována Tichá linka. 

• Proběhla sbírka Bílá pastelka. 

• Kafira oslavila 20. výročí na Horním nám. v Opavě – v Gongu proběhne vernisáž prací klientů 

se zrakovým postižením. 

• Rozvoj spolupráce s FNO s neonatologickým oddělením – raná péče, probíhá také příprava 

konference na téma rané péče. 

• OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.– organizace nabízí v rámci 

preventivních programů možnost využití jejich služeb v oblasti prevence zdraví – informační 

kampaň. 

 

PS PK  

• Pracovní skupina v rámci KPO ukončí svou činnost, poslední jednání je 14. 11. 2022. 

• Z této pracovní skupiny vzešla potřeba vzniku dílčích pracovních skupin. 

• Školení k obětem TČ bude realizováno ve dvou bězích, pořadatelem je NF Paragraf a nabídka 

bude předána všem manažerům PS. 

•  

PS SLUCH   

• Deafember – měsíc osvětových akcí pro skupinu osob se sluchovým postižením. 

• ASNEP – organizace sdružující organizace spolupracující s neslyšícími organizacemi – 

ocenění pan Pernický. 

• Lékaři FNO projevili zájem o výuku ČZJ. 

 

PS MTKP  

• V PS dochází k personálním změnám – pan Filipčík v PS ukončil své členství a mapování 

bariér nemá kdo dělat. 

• Poptávka po odlehčovacích službách v kombinaci s různými druhy postižení, ne pouze 

autismus. 

• Skupina cca 30 osob neformální skupina požaduje zajištění péče o své děti. 

• Film SPOLU – předpremiéra filmu ve spolupráci s pracovní skupinou. 

• Téma sdíleného bydlení a sdílené péče. 

 

PS DaR   

• Blíží se akce Krabice od bot, která je pořádána Diakonií ČCE https://www.krabiceodbot.cz/ . 

• Do skupiny chce vstoupit nový člen – organizaci neznají, bude představena na jednání PS. 

• Nárůst psychiatrických diagnóz u dětí i rodičů. 

 

PS SOC  

• Charita Ostrava – novou vedoucí terénních programů a nízkoprahového denního centra 

v Charitním domě sv. Benedikta Labre je p. Jana Němcová, DiS. 

• Diecézní charita ostravsko-opavská obdržela dar od SMO ve výši 2 mil. Kč na pomoc 

klientům Milostivého léta II. – manažeři PS předají informace do pracovních skupin. 

• CSS Poruba – nově přijímá do azylového zařízení Domov pro matky s dětmi i otce s dětmi. 

https://www.krabiceodbot.cz/
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• Charita Ostrava – projekt Stravenka se osvědčil (klienti uklízí veřejné prostranství cca 2–3 

hodiny za odměnu v hodnotě stravenky). 

• Potravinová banka má od 12. 9. 2022 nové výdejní místo v Ostravě-Vítkovicích, klienty 

mohou posílat pouze sociální pracovníci z jednotlivých ÚMOb. 

• Potravinová sbírka – krajská 17.-21. 10. 2022, celorepubliková 12. 11. 2022. 

 

PS RE  

• Organizace CENTROM ukončilo sociální bydlení k 30. 9. 2022, byty převedeny na organizaci 

PORTA VITA 

 

 

Ad. 2 Vyhodnocení ankety k akci Lidé lidem 2022
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Ad. 3 Informace k dotačnímu řízení 

 

• Lhůta pro podávání žádostí:  od 17. 10. 2022 do 27. 10. 2022  

• Způsob podávání:  

• elektronicky s el. podpisem 

• datovou schránkou 

• osobně na podatelně  

• Forma zpracování žádosti:  

• IS PorteX – sociální služby, zaměstnávání 

• EvAgend – související aktivity 

• Organizace mohou využít pouze 1 formu podání žádosti – rozhodující bude datum podání  

• Dotační oblasti: 

• Sociální péče 

• Protidrogová prevence 

• Podpora osob s handicapem 

• Zdravotnictví 

• Prevence kriminality 

• Schvalování v orgánech města:  

• leden 2023 – SP, PP 

• březen 2023 – HAND, ZDRAV, PK 

• Informační semináře: 4. a 11. 10. 2022. Prezentace uvedeny na webu www.ostrava.cz: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby 

 

• Dotační řízení – PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO 
ROK 2023 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU 

• Způsob podávání: internetová aplikace OKslužby – poskytovatel 

• Lhůta pro podávání žádostí: od 17. 10. 2022 do 7. 11. 2022 

 

Ad Různé 

• Pozvánka na závěrečnou konferenci k projektu a Školení k metodice optimalizace nastavení 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí pořádanou Ostravskou univerzitou 

v Ostravě ve spolupráci, která se koná dne 8. 11. 2022 – pozvánka viz příloha. 

• Vánoční trhy 2022  

• Termín konání: 26. 11. – 23. 12. 2022 

• Místo konání: Masarykovo náměstí a Jiráskovo náměstí v Ostravě (kuří rynek) 

• Prodejní čas: 11:00 – 20:00 hod. 

• Prodejce musí být přítomen ve stánku po celou dobu prodejní doby. 

• Viz plánek umístění stánku 

• Vánoční setkání členů KPO  

• Termín konání: 6. 12. 2022 od 15:00  

• Místo konání: Velký sál Slezskoostravského hradu v Ostravě 

• Dobrovolník roku 2022 

• Termín konání: 12. 12. 2022 od 15 hodin – změna termínu!!!! 

• Místo konání: Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava – jednací místnost č. 206A 

http://www.ostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby
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• Mgr. Marek Mikulec: 

• projekt Sociální bydlení III. 

• spolupráce s 8 ÚMOb a společností Heimstaden 

• počet bytů k využití klesá, v projektu je požadavek na min. 40 bytů 

• Mapa lokalit sociálního vyloučení a segregace – v červeně označených oblastech 

nesmí být přidělovány byty z projektu Sociální bydlení III. 

• Plánovanou aktivitou nového projektu je vznik kontaktního místa pro bydlení. 

• Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační program na revitalizaci veřejného prostoru, je 

možno se zapojit, více informací na https://tvorimeprostor.cz/  

https://tvorimeprostor.cz/

