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ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  10. 3. 2023 

MÍSTO KONÁNÍ: online, aplikace Teams 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Projekt – Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území MSK – 

odborný konzultant Mgr. Daniel Vrána 

3. Různé  

 

Ad 1. Informace z pracovních skupin 

PS SEN  

• Pracovní skupina se schází v měsíčních intervalech. 

• VČELKA – sociální služba SAS je poskytována pouze pro jejich klienty, ne pro další zájemce 

na území SMO 

• Charitní středisko Gabriel se bude stěhovat a svou činností se bude zaměřovat na sociálně 

vyloučeným seniorům 

• Po novelizaci vyhl. 505 – někteří poskytovatelé poskytují SS za 155 Kč/hod., jiní zase 

poskytují SS za 120 Kč/hod. – situace stejná napříč republikou, na území MO, které poskytují 

SS, je nesoulad a vyskytují se poměrně velké rozdíly mezi cenami. Odpovědi na otázky, které 

se týkají této problematiky byly vzneseny jak na MPSV, tak na APSS ČR – odpovědi dosud 

nepřišly. 

• Domovy pro seniory nechtějí přijímat uprchlické seniory 

• 18. 3. 2023 v Centru PANT v 16 hodin – „Vzpomínky – ozvěny z jiného času“ – edukativní 

akce pro odbornou i laickou veřejnost v rámci projektu Reminiscence, odborným garantem je 

Mgr. Antonín Liška. 

 

PS DO a PSO  

• Změna na pozici vedoucího Linky důvěry – nově Mgr. Hana Peigerová. 

• FNO – v rámci Psychiatrické kliniky otevřen stacionář pro děti s kapacitou 12 míst. 

• V rámci projektu MSK „Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území 

MSK“ proběhlo diskusní fórum o službách krizové pomoci a krizové péče napříč MSK, kde 

byla řešena otázka dostupnosti (místní i časové). MSK chce zmapovat segment služeb, které 
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se věnují krizové péči a krizové pomoci – jaký je stav návazných služeb a jaké je třeba 

podniknout opatření v kontextu navazujících služeb a aktivit. 

 

PS ZRAK  

• Lékař S4 – lékař s pověřením VZP předepisovat speciální kompenzační pomůcky pro zrakově 

handicapované ukončil v MSK svou činnost k 31. 12. 2022. Na dotaz, kdo bude na jeho 

činnost navazovat, sdělilo vedení VZP, že označení „S4“ již v číselníku zdravotnických 

prostředků není a pomůcky pro osoby se zrakovým postižením již může předepisovat oční 

lékař, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pokud zdravotnický prostředek 

podléhá schválením revizním lékařem, musí před vystavením poukazu požádat oční lékař o 

schválení zdravotní pojišťovnu.“ 

• Dobrovolnictví (doprovody klientů) - NNO řeší nedostatek dobrovolníků pro zajištění 

doprovodů nad rámec registrované služby nebo aktivity. Někteří uživatelé by uvítali také 

průvodcovské služby. Manažerka PS osloví Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava a VOŠS 

v Ostravě s požadavkem na cca 60 dobrovolníků (dobrovolnická služba by měla být 

realizována převážně ve všední dny).  

• Proběhla beseda na téma Práva obětí trestných činů - Mgr. Radek Makový (Poradce pro 

oběti trestných činů v okresech Opava a Bruntál; Koordinátor Týmu pro oběti trestných činů 

Ostrava). 

• Mezinárodní konference rané péče EURLYAID - 15. a 16.5.2023 v Praze, jedná se o 

propojení veřejnosti, odborníků i ze zahraničí, sdílení zkušeností aj. – pozvánka vč. odkazu na 

nákup vstupenek zaslána členům PS a pro ostatní k dispozici na webu kpostrava.cz nebo 

www.konferenceranapece.cz; realizace Týdne rané péče proběhne již v květnu 2023 (změna 

oproti podzimním listopadovým termínům v předchozích letech). 

• Krádeže vodících psů (pokladniček) – v Muzeu v Hlučíně byla poničena pokladnička a 

odcizeny nasbírané finance. V OC Tabačka v Novém Jičíně byla odcizena celá pokladnička 

vodícího psa. Výše zmíněné řešeno v souladu s činností PČR.  

 

PS SLUCH  

• Jsem jedno ucho – osvětová organizace, mají zájem být členy PS. 

• Nový ředitel ZŠ pro děti se sluchovým postižením z Ostravy – Poruby – představen v PS. 

 

 

PS MTKP  

• V rámci výstavby nového domova pro osoby s chováním náročným na péči spustila 

organizace přihlašování klientů – přes 30 klientů se zájmem 

• Aktivity ke světovému dni autismu – pošle 

• Změna na pozici manažera PS – stávající manažer rezignuje na svou funkci na budoucím 

jednání PS. Koordinátor KPO poděkoval Michalu Panáčkovi za celou dobu působení v KPO a 

skvělou práci v pracovní skupině, ve které zůstává jako člen. 

 

PS DaR   

• Nový člen – Bílý kruh bezpečí – pobočka Ostrava. 

• Diecézní charita ostravsko-opavská Vesnička soužití má volnou kapacitu v domě se 

zahrádkou, vel. 3+1 pro rodinu z majority. 



 

Zpracovali: Mgr. Petra Seidler, Mgr. Štěpán Vozárik 
Dne: 16. 3. 2023 

 

• K dispozici dále také byty malých rozměrů v Ostravě – Přívoze, ulice neupřesněny. Konkrétní 

informace k možnému bydlení podá Bc. Helena Peškarová, tel.: 733 621 638, e-mail: 

helena.peskarova@dchoo.charita.cz, vedoucí sociální služby sociální rehabilitace Šance 

domova. 

• Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. ve spolupráci s organizací Zdravotní klaun, o.p.s. pořádá akci 

tematicky zaměřenou na setkání s dětskými pozůstalými a jejich rodinami. 

• Zajímavý projekt CORRENCY SLEZSKÁ OSTRAVA, který je zaměřen na podporu 

mimoškolních aktivit dětí - https://slezska.corrency.cz/  

• Manažer PS oznámil ukončení svého pracovního působení v Diakonii ČCE. V případě, že mu 

nový zaměstnavatel neumožní i nadále pracovat v KPO, předá manažerský post jinému 

adeptu.  

 

PS SOC  

• Nový člen – ROZKOŠ BEZ RZIKA – přešla z PS Protidrogová prevence 

• Azylové domy a sociální bydlení avizovaly navyšování nájmů, azylové domy začaly vybírat 

kauce na bydlení (lidé opouští službu bez placení) 

• Nárůst počtu žen bez přístřeší, ve vyšším věku, nárůst klientů v terénních programem, vyšší 

úmrtnost v souvislosti se špatným zdravotním stavem 

• Pokračuje Zimní program 

• Ošetřenka a nocleženka 

• Armáda spásy – Noci milosti – umožňuje přespávat v nočních centrech bez placení 

• Dobrovolnická akce rozvozu polévek – paní Návratová – může se zúčastnit každý, kdo má 

zájem a čas. Sraz v 15 hod. U Nových válcoven, odjezd následně do Domova Přístav pro 

polévku. Dobrovolníci rozlévají polévku, terénní pracovníci se věnují sociální práci se zájemci 

o polévku. 

 

PS RE  

• Představení zdravotního projektu organizace CENTROM. 

• Proběhlo jednání prac. skupinu pro bezpečnost úřadu rady vlády pro záležitosti romské 

menšiny s účastí zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. 

• Zpráva o stavu romské menšiny na území obce za rok 2022. 

 

 

PS DROGY 

• ARKA z.s. má nové sídlo – nyní Gregorova ul. v Ostravě. 

• Příprava vzdělávání v case managementu v sociální práci. 

 

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

• 20. 4. 2023 – konference „Statutární město Ostrava a sociální bydlení“, 9–15 hod., 

zastupitelský sál SMO, pozvánka bude rozeslána. 

 

Prevence kriminality – Bc. Helena Kuzníková 

• Probíhají přípravy na celorepublikovou akci Národní dny prevence 10.–11. 10. 2023 v DOV. 

• Při zájmu o přednášku koordinátora týmu pro oběti Mgr. Radka Makového je nutno 

kontaktovat přímo jeho, ne Nadační fond Paragraf! 

mailto:helena.peskarova@dchoo.charita.cz
https://slezska.corrency.cz/
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Ad. 2  Projekt – Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území MSK – 

odborný konzultant Mgr. Daniel Vrána 

• Projekt systémového charakteru je zaměřen na celý systém identifikování potřeb na úrovni 

zadavatelů (obce, kraje), poskytovatelů, sekundárně se věnuje i uživatelům sociálních služeb. 

• Cílem je pracovat na kompetenci celého systému identifikovat potřeby na úrovni kraje, od 

kterého se následně odvíjí nastavení celé krajské sítě sociálních služeb. Kvalita sítě sociálních 

služeb odráží schopnost reagovat na zjištěné potřeby. 

• Projekt má 3 hlavní aktivity – jednou z nich je: 

o podpora obcí s rozšířenou působností – aktivita je zaměřena na proces komunitního 

plánování na území ORP (každá ORP plánuje své potřeby a má k dispozici 1 

konzultanta, který spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování a společně 

reflektují nastavený systém procesu plánování na daném území. Podle identifikovaný 

potřeb by ve výsledku mělo dojít k zefektivnění, zkvalitnění procesu komunitního 

plánování.  

o Podpora komunitního plánování na územích „obcí I“ – jsou vybrána území, která byla 

identifikována v krajském procesu (oblast Osoblažska, Třinecko a Jablunkovsko). 

o Podpora poskytování služeb u konkrétních poskytovatelů ve formě metodických 

podpor, auditů, workshopů.  

 

 

Ad 3 Různé 

• Informace k výjezdnímu jednání MT: 

o termín 18.–19. 5. 2023,  

o Hotel Freud v Ostravici 

o Program: vzdělávání v oblasti copywritingu, představení vyhodnocení 5.KP 

• PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ MT KPO JE 14. 4. 2023. 

• Lex Ukrajina 5 – zpřísňuje podmínky nároku na humanitární dávky – mění se např. výše 

úhrad za různé služby pro ukrajinské uprchlíky od 1. 7. 2023. 

• Vláda jmenovala novou národní koordinátorku pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny – 

nově Klára Šimáčková Laurenčíková.  

• Vláda schválila převzetí sítě KACPU Ministerstvem vnitra od 1. 4. 2023. 

• Pozvánky a zápisy z jednání budou zasílány na e-mailovou adresu petra.seidler@ostrava.cz 

nejpozději 10 pracovních dní před jednáním pracovní skupiny a 10 dní po jednání 

pracovní skupiny. 

• Program na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) 

pro rok 2023“ - témata podpory: 

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

bez přístřeší (kód SVZ/LOT/A) 

o B. Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti 

protidrogové prevence (kód SVZ/LOT/B) 

• program primárně neslouží k financování běžných provozních výdajů 

• je možné použít dotaci na úhradu výdajů investičního charakteru 

• cílem je podpořit zejména investiční projekty organizací, u kterých již byla přiznána dotace z 

externích zdrojů (MSK a EU) 

• alokace 5,5 mil. Kč 

• podávání žádostí 24. 4.-5. 5. 2023 

mailto:petra.seidler@ostrava.cz
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• schválení žádostí v ZM města 21. 6. 2023 

• Termín pro vyhodnocení KA byl stanoven na 28.2.2023. 

• Březen-duben zpracování Karet aktivit a závěrečných zpráv NNO. 

• Vyhodnocení 5. KP za rok 2022 bude představeno manažerskému týmu na výjezdním jednání 

v květnu. 

• Změna e-mailových kontaktů zaměstnanců MMO jméno.příjmení@ostrava.cz.  

• DPP podepsány – výkazy za předchozí měsíc musí být doručeny/předány koordinátorovi KPO 

nejpozději do 2. dne následujícího měsíce  

mailto:jméno.příjmení@ostrava.cz

