Předmět:
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomní:

Jednání 8. Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

12. října 2017
13.00 hod.
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 206a
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z oblasti bydlení. (Mgr. Živčák, MPA, Mgr. Mikulec, Ph.D. – SMO)
Informace z oblasti prevence kriminality. (Bc. Kuzníková – SMO)
Informace z oblasti rodiny a zdraví. (Ing. Sasínová, Mgr. Heglová – SMO)
Informace z oblasti vzdělávání. (Mgr. Chlebková – SMO)
Různé. (Abrlová, DiS., Mgr. Živčák, MPA – SMO)
Budoucí spolupráce. (Mgr. Mochťák – ASZ)

Program jednání uvedl pan Mariánek (náměstek primátora SMO). Představil nové členy Řídícího výboru:
pana Prokopa – ředitele ÚP ČR Krajské pobočky v Ostravě a pana Mochťáka – vedoucího Oddělení
regionálního centra východ Agentury pro sociální začleňování.
Ad 1.

Pan Mariánek shrnul proces připomínkování Koncepce bydlení statutárního města Ostravy, kdy byl
dokument členům Řídícího výboru zaslán k připomínkování v srpnu 2017. Uvedl, že v rámci
připomínkování bylo celkově zasláno 89 připomínek od 13 subjektů. Tyto připomínky byly vypořádány.
Následně předal slovo panu Živčákovi.
Pan Živčák shrnul aktuální stav v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Ke dni
11. října 2017 je evidováno 304 žádostí o nájem bytu. Nyní jsou žádosti přijímány pouze od klientů
z městských obvodů Ostrava – Jih a Vítkovice. V současné době je v projektu 38 obsazených bytů
(2 krizové a 36 sociálních). Dosud byly ukončeny 3 nájemní smlouvy – nájem skončil uplynutím sjednané
doby. K prodloužení nájemních smluv nedošlo z důvodu dluhů na nájemném a ve dvou případech z důvodu
stížností, které byly směřovány vůči městskému obvodu.
Upozornil, že vyúčtování finančních prostředků, které byly čerpány městskými obvody na přípravu bytů,
je nutné doložit na ekonomické oddělení do 30. listopadu 2017, aby mohly být tyto finanční prostředky
do konce roku vyplaceny. I v příštím roce mohou městské obvody využít možnosti čerpání částky 100 tis.
Kč na přípravu bytů. V rozpočtu města budou tyto finanční prostředky alokovány.
Rovněž upozornil na riziko projektu – aktuální legislativu – oblasti se zvýšením výskytem sociálně
nežádoucích jevů. Pan Mariánek se dotazoval, které městské obvody této možnosti využily, a zda-li jsou již
některé oblasti vyhlášeny. Pan Živčák informoval o stavu podaných žádostí městskými obvody Moravská
Ostrava a Přívoz, a Ostrava - Jih. Další městské obvody zatím situaci monitorují. Sociální byty v rámci
projektu jsou ve vyhlašovaných oblastech v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kdy se situace
týká 6 bytů. Pan Mariánek bude chtít situaci řešit s paní Bernfeldovou (starostkou Městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz).
Pan Mariánek poděkoval městských obvodům, které se podílí na realizaci projektu a velmi konstruktivně
řeší i vzniklé problémy v souvislosti s nájemními smlouvami. Následně předal slovo panu Mikulcovi.
Pna Mikulec zmínil průběh tvorby koncepce bydlení od prosince 2015 až k současné podobě koncepce.
Stručně seznámil se čtyřmi oblastmi koncepce – prevence ztráty bydlení/bytové nouze, vymezení/zajištění
kapacity bytového fondu, systém sociálního bydlení a financování sociálního bydlení. Dále informoval
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o dalším procesu nastavení a tvorbě Akčního plánu. Po schválení Koncepce sociálního bydlení statutárního
města Ostravy orgány města bude navazovat tvorba Akčního plánu. Bude ustanovena pracovní skupina,
která bude na tvorbě Akčního plánu pracovat. Témata Akčního plánu vychází z koncepčního dokumentu.
Termín schválení Akčního plánu je červen 2019.
Pan Mariánek vyzval k hlasování – Řídící výbor souhlasí s dokumentem Koncepce bydlení statutárního
města Ostravy a doporučuje jeho projednání a schválení v orgánech města.
Proběhlo hlasování o schválení Koncepce bydlení statutárního města Ostravy.
Hlasování: schváleno (18 přítomných členů)
Počet členů PRO: 18
Počet členů PROTI: 0
Zdržel se: 0
Pan Živčák ještě v rámci tohoto bloku předal informace o realizovaných projektech partnerů v oblasti
bydlení. Přítomní zástupci organizací pan Pražák (Charita Ostrava), paní Poláčková (CENTROM) a pan
Surovka (Armáda spásy) stručně informovali o průběhu realizace jejich projektů a spolupráci s dalšími
subjekty.
Ad 2.

Paní Kuzníková seznámila účastníky se dvěma klíčovými aktivitami projektu Prevence kriminality
v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu – Asistenti
prevence kriminality a Multidisciplinární týmy. Asistenti prevence kriminality jsou nyní zaměstnáni 4,
2 podali výpověď. V současné době probíhá výběrové řízení na obsazení těchto volných pozic. Paní
Kuzníková informovala o náplni práce asistentů prevence kriminality a úloze mentora, což je strážník
Městské policie Ostrava. Asistenti prevence kriminality se účastní i Multidisciplinárních týmů.
Multidisciplinární týmy jsou nyní realizovány v 7 městských obvodech, nově v Ostravě – Jihu
a ve Slezské Ostravě. Jde zejména o spolupráci v rámci předávání informací, řešení problémů v komunitě,
organizování společných akcí, předávání vlastních podnětů a iniciativ apod. Nově se pilotně realizuje
i zapojení veřejnosti do Multidisciplinárních týmů, které probíhá různorodě dle přístupu jednotlivých týmů.
Dále paní Kuzníková informovala o dalších aktivitách v oblasti prevence kriminality a o projektech –
Kulaté stoly protidrogové a Projekt Interaktivní program sekundární prevence a o projektech partnerů
v rámci OPZ a IROP.
V rámci diskuze se pan Lyčka (místostarosta Městského obvodu Slezská Ostrava) dotazoval, proč nejsou
asistenti prevence kriminality stabilně určeni pro danou oblast – přesouvají se. Pan Lyčka se domnívá, že by
bylo přínosem, aby daní asistenti prevence kriminality působili zejména v sociálně vyloučených lokalitách
stabilně. Paní Kuzníková sdělila, že tato snaha zde je, ale bohužel organizačně docházelo k přesunu
asistentů prevence kriminality z důvodu snížení počtu asistentů a z důvodu bezpečnosti byli muži – asistenti
přesouváni na ubytovny. Statutární město Ostrava je v projektu řídící složkou, ale organizačně patří
asistenti prevence kriminality pod Městskou policii Ostrava. Podnět na stabilizaci lokalit pro asistenty
prevence kriminality z Řídícího výboru paní Kuzníková předá na Městskou policii Ostrava.
Dále se pan Lyčka ptal na možné navýšení počtu asistentů prevence kriminality, protože se mu celkový
počet 6 zdá nízký. Paní Kuzníková reagovala, že nyní je projektem deklarováno 6 asistentů prevence
kriminality, ale nedaří se získat zájemce ani na 2 uvolněné pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení.
Následně proběhla diskuze mezi paní Kuzníkovou a panem Prokopem (ředitel Krajské pobočky ÚP ČR)
k možnosti využití příspěvku z aktivní politiky zaměstnanosti na zajištění pozice mentora a asistentů
prevence kriminality. V rámci diskuze vyplynulo, že příspěvek je poskytován v nižší částce než
je superhrubá mzda asistentů v projektu.
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Ad 3.

Paní Sasínová předala aktuální informace o průběhu realizace klíčových aktivit projektu Prevence ohrožení
rodiny ve městě Ostrava. V současné době se daří naplňovat klíčovou aktivitu Ženy na trhu práce. Nyní
probíhá již 3. běh aktivizačního kurzu. Neplacené stáže a tréninková místa jsou realizovány ve spolupráci
s MŠ Zámostní. Další stáže a tréninková místa jsou naplánovány v Městské nemocnici Ostrava a v Domově
pro seniory Kamenec. V rámci klíčové aktivity propojování podpory v oblasti péče o rodinu již proběhlo
38 poradenství (právní, finanční, zdravotní). Klíčová aktivita zaměřená na tvorbu Koncepce rodinné
politiky statutárního města Ostravy je realizována pravidelnými setkáními pracovní skupiny. V rámci této
aktivity jsou realizovány i fokusní skupiny, kdy již proběhlo 8 setkání. Výstupy fokusních skupin budou
následně využity jako vstupy do analytické části koncepce rodinné politiky. Klíčová aktivita k realizaci
sociálně-vzdělávacích akcí není dosud realizována. Důvodem je vyhlášení 2. kola veřejné zakázky.
Paní Heglová dále informovala o průběhu realizací projektů partnerů nestátních neziskových organizací
v rámci OPZ a detailněji seznámila s projektem Centra sociálních služeb Ostrava – Motivační programy –
komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými. Členové Řídícího výboru byli
v závěru informováni o dalších aktivitách v oblasti rodiny a zdraví a to jsou pravidelná setkávání pracovní
skupiny Rodina a zdraví a organizace Kulatého stolu k problematice zdravotní péče a péče o zdraví.
Ad 4.

Paní Chlebková shrnula v rámci prezentace průběh realizace projektu Rozvoj rovného přístupu ke
vzdělávání ve městě Ostrava. Do projektu je zapojeno 28 základních škol. Rozvíjí se spolupráce světa
vzdělávání a rodiny prostřednictvím vytvoření školských poradenských pracovišť, pozice garanta rozvoje
spolupráce, facilitátora spolupráce, sociálního pedagoga a školních asistentů. V rámci projektu jsou
pořádány besedy pro rodiče např. na téma šikany nebo specifických poruch učení, dosud proběhlo
17 besed. Do projektu bylo zařazeno i vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě úspěchu
probíhajícího projektu byl připraven navazující projekt města Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve
městě Ostrava II. – realizace 1. září 2017 - 31. srpna 2020. Do tohoto projektu je zapojeno 5 mateřských
škol a Středisko volného času Ostrava–Zábřeh. V rámci Magistrátu města Ostravy byly zřízeny nové
pracovní pozice – koordinátor inkluze a metodik asistentů. Pozice metodika asistentů byla zřízena na podnět
samotných ředitelů základních škol a odborná pomoc tohoto pracovníka je již nyní hojně využívána.
Ad 5.

Paní Abrlová pokračovala v prezentaci oblastí podpory zaměstnanosti. Věnovala se prezentaci projektů
neziskových organizací, které jsou realizovány v rámci KPSVL. Uvedla přehled projektů. Blíže představila
projekt organizace RUBIKON Centrum, z.s., Prostup k pracovnímu uplatnění. Ten podporuje osoby po
výkonu trestu odnětí svobody. V rámci projektu byly realizovány tzv. pohovory nanečisto, které umožnují
klientům nácvik pohovorů s reálnými personálními pracovníky firem z Ostravy. Dále se zmínila o průběhu
činnosti sociálního podniku MELIVITA, s.r.o., Chytrá svačina, který se zabývá výrobou a distribucí
zdravých svačin do škol.
V rámci diskuze se pan Mariánek dotazoval na veřejnou službu. Paní Abrlová předala informace o počtu
nabízených míst veřejné služby – v rámci Ostravy je nabízeno celkem 527 míst, z toho městské obvody
nabízí 325 míst, obce Vřesina a Klimkovice 8 míst a nestátní neziskové organizace a příspěvkové
organizace celkem 194 míst. Z nabízeného počtu je k datu 31. srpna 2017 obsazeno 282 míst.
Pan Živčák v rámci prezentace pokračoval tématem publicity a PR aktivitami Strategického plánu
sociálního začleňování Ostrava, 2015 - 2018. Aktuální informace a informace k projektům naleznete
na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz.
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V závěru tohoto bodu pan Mariánek vyzval k hlasování o změnách členů pracovních skupin. Členové
Řídícího výboru obdrželi informace o těchto změnách na stůl.
Hlasování: schváleno (18 přítomných členů)
Počet členů PRO: 18
Počet členů PROTI: 0
Zdrželi se: 0
Ad 6.

Pan Mochťák seznámil členy s dosavadním modelem spolupráce s ASZ. Následná změna spolupráce
souvisí s tím, že v únoru 2018, tedy po 3 letech spolupráce, dle Metodiky koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám, dochází ke změně intenzivní komplexní podpory na návaznou podporu.
Návazná podpora bude znamenat snížení personálního zastoupení ASZ v Ostravě, zaměření podpory na
specifické oblasti, podporu při monitoringu a návazné evaluaci, podporu realizace projektů, předávání
informací o legislativních proměnách, pomoc při realizaci vzdělávacích akcích a další dotační podporu.
Konkrétnější podoba podpory a spolupráce bude dojednána na jednání zástupců ASZ a SMO.
Ad 7. Diskuze

Pan Pražák (ředitel Charita Ostrava) informoval o probíhající akci Dny proti chudobě. Dvanáctý ročník Dnů
proti chudobě v Ostravě pořádá Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
a pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostrava pana Mgr. Michala Mariánka. Pan Pražák
přítomné pozval na vernisáž fotografií Prof. Jindřicha Štreita od 17 hod. v prostorách 2. patra OC Forum
Nová Karolina.
Pan Mariánek poděkoval přítomným členům za účast a jednání ukončil.
Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 12. října 2017
Zrevidoval a schválil: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Dne: 23. října 2017
Prezentace - 8. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

4/4

