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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  13. 1. 2023 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava  

   Zasedací místnost č. 406 

    

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Vyhodnocení 5. KP – rok 2022 

3. Dotační řízení  

4. Různé  

 

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• V lednu 2023 proběhne volba nových členů – organizace Včelka a CSS Ostrava 

s pečovatelskou službou v širším správním obvodu, hlasování bude tajné na základě přání 

členů PS. 

• Skupinou rezonuje téma nové prováděcí vyhlášky, kterou vnímají organizace jako chaotickou 

v oblasti zvýšení úhrad za poskytované služby, které se stávají pro uživatele finančně 

nedostupnými. 

 

PS DO a PSO  

• Zimní program běží, noclehárny však v tuto chvíli nemají zcela naplněnou kapacitu s ohledem 

na příznivé počasí. 

 

PS ZRAK  

• Komplikace vzniklé odchodem MUDr. Horákové, která byla jediným odborníkem na 

kompenzační pomůcky – manažerka PS vznese dotaz na VZP ČR, jak tento problém řešit. 

• Uživatelé se zrakovým handicapem pociťují velký nedostatek dobrovolníků – doprovody.  

 

PS SLUCH   

• Zajímavá přednáška o sociálním bydlení – Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 

• Nedostatek sociálních pracovníků, kteří by měli zájem pracovat s touto cílovou skupinou 
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• Nedostatek tlumočníků do znakového jazyka. 

 

PS MTKP  

• Skupinou rezonuje téma nové prováděcí vyhlášky, kterou vnímají organizace jako chaotickou 

v oblasti úhrad – navýšení úhrady za služby vede k nedostupnosti služeb pro stávající 

uživatele – osobní asistence.  

• 6. 1. 2023 – proběhla celorepubliková akce Noc důstojnosti  

 

PS DaR   

• Nový člen – Kolpingova rodina SMEČNO (raná péče a osobní asistence) 

 

 

PS SOC  

• Rozkoš bez rizika bude nově členem PS SOC, nebude již členem PS DROGY 

• AS rozváží každý čtvrtek v čase 15:00 – 17:30 hod. polévku a hledají dobrovolníky na pomoc 

s rozvozem 

• Je možno zakoupit nocleženku (100 Kč) a ošetřenku (250 Kč). 

 

 

PS RE  

• V PS řeší téma nedostatku pediatrů. 

• Od nového roku je nový pediatr ve FNO, který přijímá jak české, tak ukrajinské děti. 

• Nově zřízena funkce vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny – Lucie Fuková. 

 

PS DROGY 

• Duální diagnóza a závislost – obtížně umístitelní klienti do sociálních služeb. 

• Téma – kratom, nikotinové sáčky a další témata u dětí a mládeže a efektivní přístup rodičů 

k informacím. 

 

Sociální bydlení – Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 

• Od listopadu 2022 je realizován v řadě již 3. projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava           

(zabydlená první domácnost a žádosti jsou stále přijímány). 

• Vznik kontaktního místa pro bydlení, které je propojeno se Sociopointem. 

• V rámci sociálního bydlení jsou v MSK realizovány 4 projekty (Romodrom, Portavita, 

Slezská diakonie a SMO). 

 

Prevence kriminality – Bc. Helena Kuzníková 

• Skupina nově mimo KP, avšak bude vyhodnocovat ještě uplynulý rok 2022. 

• Vzrostla kriminalita dětí a mládeže, během následujícího týdne by měla být k dispozici 

konkrétní čísla. 

• Program prevence kriminality na místní úrovni – část projektu bude součástí 

• Probíhají přípravy na celorepublikovou akci Národní dny prevence 10.–11.10.2023 v DOV. 

 

 

 

https://noclezenka.cz/
https://osetrenka.cz/
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Ad. 2 Vyhodnocení 5. KP – rok 2022 

• Manažeři předají informaci do PS, aby organizace pečlivě vyplnily závěrečné zprávy za rok 

2022 v IS PorteX a uvedené údaje byly relevantní. 

• Karty aktivit – vyhodnocení karet, které se týkají rozvojových aktivit – viz vysvětlivky 

• Termín: do 28. 2. 2023 pro všechny organizace 

 

Obr. č. 1 

 
 

 

Obr. č. 2 

 
• Zde se zadají základní informace 

• Jsou uvedeny v kartách aktivit 5. KP 

• Řádky 1-3 zůstávají po celou dobu shodné 

• Řádky 4-6 se mohly v průběhu let změnit 
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obr. č. 3 

 
• Do šedých polí se dopíše název sledovaného výstupu uvedeného v 6. KP či KA na rok 2022. 

• Do bílých polí se zapíše číselná hodnota. Neuvádějte zde žádný text!!! 

• Pokud byla rozvojová aktivita finančně podpořena, částka se uvede do ZDROJŮ. 

 

Obr. č. 4 

 
• V prvním řádku se uvede místo, kde je aktivita realizována (adresa, obvod, město atd.) 

• V řádcích 1-6 se uvedou kroky, které byly realizovány k ne/naplnění aktivity, zde je možné 

uvádět další relevantní informace  

• V posledních 2 řádcích ponechejte pouze jedno z tvrzení, tzn. ostatní 2 vymažte podle toho, 

jestli byl rozvoj realizován v roce 2022 nebo v jiném roce platnosti 5. KP 

 

 

Ad. 3 Dotační řízení 

• Všechny dotační oblasti: 

o Sociální péče a Protidrogová prevence – (RMO) 17. a (ZMO) 25. ledna 2023 

o Handicap, Zdravotnictví a Prevence kriminality – (RMO) 7. a (ZMO) 22. března 

2023 

• Informace týkající se bezdlužnosti se NEVKLÁDAJÍ do vyúčtování, posílají se 

samostatně datovou zprávou, e-mailem, poštou – vše najednou! nejpozději do 15. 2. 2023. 

Informace o bezdlužnosti musí být datovány nejdříve od 1. 1. 2023, musí být ukončeno celé 

období, zkontrolovat 

• Vyúčtování do 31. 1. 2023 – razítko z podatelny či pošty, podpis smluv bude podle rozdělení 

splátek, nutno reagovat na výzvy dotačních specialistů a ekonomů. Pokud nebude doložena 

bezdlužnost, nebude podepsána smlouva. 

• Členové PS se mohou podívat na dotačním portále SMO na informace týkající se dotačního 

řízení. 

• Dotazy ekonomického charakteru směřovat na ekonomy, informace uvedeny na webových 

stránkách u každé dotační oblasti. 

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

Naplnění KA za rok 2022 ANO NE ČÁSTEČNĚ

Naplnění KA za celou dobu 

platnosti 5. KP ANO NE ČÁSTEČNĚ

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2022 zdůvodněte):

https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace
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• Požadavek z organizace Vzájemné soužití, aby byly informace o nových výzvách, zdrojích 

atd. zasílány přímo do organizací. Zodpovídají všichni dotační specialisté, kteří budou tyto 

informace průběžně sledovat a dle dotačních oblastí rozesílat organizacím. 

• Organizace AVPO má tyto informace bezplatně zveřejněny na svých stránkách. 

• LOTERIE  2023 – ROZPOČET 5,5 MIL. Kč 

o Podávání žádostí – duben 2023 

o Schválení žádostí – červen 2023 

o Témata:  

▪ A: Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením 

a osob bez přístřeší. 

▪ B: Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti 

protidrogové prevence 

 

Ad Různé 

• Informace k výjezdnímu jednání MT – termín 18.–19. 5. 2023, hotel bude upřesněn.  

• Projekt MSK – Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území MSK 

s podporou odborného konzultanta Mgr. Daniela Vrány (jeho přítomnost na jednáních MT je 

žádoucí) 

o Zpracování krátkých analýz definovaných sociálních problémů. 

o Evaluace sociálních služeb na území. 

• Dohody manažerů jsou v současné chvíli uzavřeny na 4 roky, bude zpracován dodatek. 

Manažeři PS budou vyzváni koordinátorem KPO k podpisu. 

• Aktualizace kontaktů v IS PorteX – všechny organizace!!! Termín: bezodkladně. 

• V 6.KP nejsou karty aktivit – budou nově KPI (klíčový ukazatel výkonnosti), kdy budou 

sledovány především indikátory, nebude sledován pouze rozvoj, ale i případný dopad. 

• PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ MT KPO JE 10. 2. 2023. 

https://www.avpo.cz/

