Statutární město Ostrava
magistrát

Newsletter naplňování strategického plánu sociálního začleňování
v Ostravě 5/2017

Tento čtvrtletník si klade za cíl informovat partnery
a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které
v současnosti realizuje statutární město Ostrava ve
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Jedná se o pět oblastí podpory Strategického plánu
sociálního začleňování 2015 – 2018, který byl
zastupitelstvem statutárního města Ostravy schválen
10. června 2015.
Tyto i jiné informace můžete najít také na webových
stránkách sociálního začleňování, statutárního města
Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešíme;
Sociální začleňování, a také na stránkách
Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava.

Odkazy zde:
http://www.ostrava.cz/cs
http://www.kpostrava.cz/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/
Nově lze příspěvky na webových stránkách Sociálního začleňování Ostrava sdílet na sociálních sítích, jako
Facebook, Twetter, LinkedIn, nebo Google+.
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Oblast Bydlení

Garant SMO

Mgr. Lucie Škvaridlová

Garant ASZ

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

Projekt města

Půl roku od počátku projektu

Je to přes půl roku, kdy statutární město Ostrava zahájilo realizaci tříletého projektu. Jedná se o jeden
z nejlépe hodnocených a propracovaných projektů v České republice.
Projekt si klade dva hlavní cíle. Tím prvním je vytvoření koncepce sociálního bydlení statutárního města
Ostravy (dále Koncepce), která bude vypracována do září roku 2017. Na její tvorbě se ve dvou pracovních
skupinách podílí více než 40 odborníků (pracovníci magistrátu, městských obvodů, Agentury pro sociální
začleňování, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, atd.) doplněných o samotné občany, kterých se daný
problém týká, a to pomocí fokusní skupiny. Mottem Koncepce se stalo „Ostrava otevírá dveře
k dostupnému a důstojnému bydlení!!!“

Druhým hlavním cílem je pilotní ověření koncepce sociálního bydlení. Magistrát spolupracuje s 6 městskými
obvody, kde ověření probíhá. Pro osoby v bytové nouzi jsou k dispozici tři různé typy bytů. Krizové byty
jsou určeny osobám v ohrožení života, např. při domácím násilí. Sociální byty poslouží domácnostem, které
žijí v nevyhovujících podmínkách, v sociálně vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách. Dostupné byty
budou připraveny zejména pro domácnosti nízkopříjmové, pro samoživitele s dětmi, mladé dospělé
opouštějící dětské domovy.
Prvních deset rodin v projektu už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a osm bytů sociálních.
V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu.
Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového
prostředí.
Již bylo evidováno 251 žadatelů o byt. Každého z nich navštíví pracovníci magistrátu, aby ověřili současný
stav bydlení a situaci domácnosti. Žadatelé jsou ve většině případů v obtížné životní situaci a jejich bydlení
je nevyhovující, byty jsou ve špatném technickém stavu. Vzhledem k počtu žadatelů z městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava byl v únoru tohoto roku v těchto dvou městských obvodech
příjem žádostí dočasně zastaven. Počet žádostí více než trojnásobně překročil konečný počet bytů
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předpokládaný v rámci projektu. V ostatních městských obvodech jsou žádosti dále přijímány.
V následujících měsících budou dále obsazovány byty v projektu a bude se pracovat na dokončení Koncepce
sociálního bydlení statutárního města Ostravy.
Současně s realizací projektu zahájila svou práci také společnost SocioFactor s.r.o., která od února 2017
zajišťuje v rámci projektu externí evaluaci. Evaluace se bude až do konce trvání projektu zaměřovat na
posouzení úspěšnosti projektu, nastavení systému spolupráce klíčových aktérů a na úspěšnost a důvody
selhávání klientů v projektu. Zároveň zajišťuje fokusní skupinu, která je nedílnou součástí tvorby Koncepce.
Statutární město Ostrava realizuje projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526) financovaný z Operačního programu Zaměstnanost od října
2016 do konce září 2019. V rámci projektu je naplánováno postupné získávání a obsazování bytů.
Konečného stavu by mělo být dosaženo v září tohoto roku. (Ostravská radnice, 5/2017)

Chystáme
-

zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

-

jednání Pracovní skupiny k údržbě a rozvoji bytového fondu

-

jednání Pracovní skupiny ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení

Projekt NNO

Program bydlení CENTROM – Ostrava

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002785
CENTROM, z. s. (sídlo: Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava - Vítkovice, web: http://centrom.cz/) je v současné

době realizátorem projektu, který probíhá od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
Cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci a rodiny v bytové nouzi obecně, obyvatelstvo sociálně
vyloučených lokalit a specificky ubytoven.
Cílem projektu je

-
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zajistit bydlení cílové skupiny v bytech běžné zástavby
vybudovat u cílové skupiny kompetence k postupu z podnájmu do nájemního vztahu a k trvalému
začlenění na trhu s nájemním bydlením
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Plánovanými výstupy a výsledky jsou

-

minimálně 240 podnájemních a nájemních bytů zařazených v Programu na území města Ostravy
minimálně 480 účastníků (osob s vyšší podporou než 40 hodin) starších 15-ti let
minimálně 80 rodin/jednotlivců, kteří v průběhu realizace získají nájemní smlouvu

Jaké aktivity realizujeme?

-

koordinace zapojených subjektů
case management pro oblast bydlení
výkon registrované sociální služby TP
součinnost partnera (partner bez finančního příspěvku)

Kontakty na pracovníky projektu

Jan Houdek – statutární zástupce organizace
e-mail: houdek@epaweb.cz,
Mgr. Barbora Vontrobová - odpovědný vedoucí sociálního bydlení pro Ostravu
e-mail: vontrobova@centrom.cz
Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Partner projektu

CENTROM RDV z. s.
Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava
Další informace

Odkaz na projekt naleznete na www.esfcr.cz (pod odkazem Veřejný seznam projektů). Na stránkách
Evropského sociálního fondu je dostupný taktéž link https://www.esfcr.cz/pribehy o Programu bydlení.
Článek s názvem Bydlení je základ byl pořízen oddělením podpory implementace a projektového řízení
MPSV, autorizovaný realizátorem.
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Oblast Prevence kriminality

Garant SMO

Bc. Helena Kuzníková

Garant ASZ

Ing. Pavel Antony do 31. 5. 2017
Mgr. Libuše Pecková Svitáková od 1. 5. 2017

Projekt města

Asistenti prevence kriminality

V doznívajícím zimním čase asistenti prevence kriminality na obchůzkách nezaháleli. V únoru zjistili celkem
37 přestupků proti veřejnému pořádku, nejčastěji se jednalo o volně pobíhající psy na veřejném prostranství,
kdy asistenti situaci vyřešili samostatně, pouze v jednom případě přivolali hlídku městské policie. Další
přestupky se týkaly konzumace alkoholu na veřejném prostranství a znečištění veřejného prostranství psími
exkrementy. V rámci preventivních aktivit pro veřejnost se asistenti aktivně zapojili do besedy v Rodinném
a komunitním centru Chaloupka na téma „Zadluženost, exekuce, insolvence“.
Na začátku března byli asistenti proškoleni v poskytování první
pomoci a ošetření nejčastějších případů úrazů. V tomtéž měsíci
asistenti naplánovali a realizovali preventivní akce, probíhající v
prostředcích MHD, zejména v rizikových spojích (např. linka 33),
kde dohlíželi na chování veřejnosti i dětí ve vytipovaných linkách.
Pravidelně dohlíží na veřejný pořádek u ubytoven (např. Výstavní,
Hulvácká) a v rizikových lokalitách (ul. Tavičská a Obránců
Míru). V terénu asistenti řešili na tři desítky přestupků a osm
případů záškoláctví. Při pochůzkách objevili 59 ks použitých
injekčních stříkaček.
V dubnu, konkrétně 18. 4. 2017, opět proběhla celorepubliková akce Jehla. Strážníci a asistenti prevence
kriminality MP Ostrava na území Ostravy nalezli během tohoto dne celkem 137 použitých injekčních
stříkaček a jehel.
V uplynulých měsících se všech šest asistentů prevence kriminality osobně představilo na jednáních pracovní
skupiny komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Romské etnikum.
Asistenti jsou také stálými členy multidisciplinárních týmů.

5

Statutární město Ostrava
magistrát

Multidisciplinární týmy

Na konci února proběhlo na téma „Multidisciplinární týmy - vize, možnosti, dobrá praxe a další územní
rozšiřování" jednání u kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci místní samosprávy, Městské policie
Ostrava, Policie ČR, nestátních neziskových organizací a Úřadu práce ČR. Společné setkání zúčastněných
bylo prvním krokem pro otevření nových multidisciplinárních týmů, které se v následujících měsících začaly
formovat.
První tým Ostravy – Jihu se sešel 28. 3. 2017, v Kunčičkách se jednání týmu uskutečnilo 5. 4. 2017.
Aktuálně je pro členy multidisciplinárních týmů připraveno vzdělávání v participativních metodách práce
s cílem pomoci členům jednotlivých vyjasnit si role a možnosti, ustálit pozice (snížení fluktuace členů)
a připravit multidisciplinární týmy na jejich otevírání lidem z lokalit.

V nedávné době proběhlo
Asistenti prevence kriminality městské policie Ostrava se setkali s kolegy okolních obcí

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní
úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo
organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. 4. 2017.
O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence
kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra.
Věnoval se také podmínkám a podpoře pro jejich činnost.
V současnosti je činnost asistentů financována z různých
zdrojů, je ale potřeba aby se značka a tradice vybudovaná
Ministerstvem vnitra zachovala nezávisle na tom, z jakých
zdrojů bude projekt realizován.
Dalšími hosty byli zástupci krajského úřadu, úřadu práce a
obcí v Moravskoslezském kraji. Při této příležitosti se asistenti prevence kriminality z Ostravy měli možnost
setkat se svými kolegy např. z Orlové. Vystoupila také Martina Böhmová, mentorka asistentů Městské
policie Ostrava, která hovořila o jejich praxi v Ostravě.
Asistenti se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti, přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob
a majetku v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně. Věnují se odhalování některých přestupků, zejména
pokud jde o nepořádek na veřejných místech a dodržování obecně závazných vyhlášek města. Podílejí se na
aktivitách realizovaných v rámci bezpečnostně preventivních opatření například v okolí ubytoven a na řadě
preventivních akcí.
Ostravští asistenti působí v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů
prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, který je
spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Jeho realizace byla zahájena v říjnu 2016 a má
být ukončena v září 2019. Projekt je přínosný nejenom díky pozitivního dopadu na bezpečnost a kvalitu
občanského soužití v místních komunitách, ale také vytváří pozitivní vzory z řad cílové skupiny v místních
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komunitách, což je motivací pro ostatní. (Ostravská radnice, 5/2017)

Chystáme
-

Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence
v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Projekt NNO

Interaktivní program sekundární prevence „Odvaha ke změně“

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003895
nosorožec, o.p.s. (sídlo: Ladislava Ševčíka 420/26, 70900, Ostrava – Hulváky, web:
https://bilynosorozec.sluzby.cz/) je v současné době realizátorem projektu, který probíhá od 1. 3. 2017 do 30.
6. 2019.
Bílý

Primární cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří jsou pod dohledem kurátorů,
probačních a mediačních úředníků, jsou v péči zařízeních ústavní a ochranné výchovy, pedagogickopsychologické poradny, docházejí na střední školu či učiliště nebo jsou evidováni jako uchazeči o
zaměstnání na úřadu práce. Projekt je určen pro mladé lidi, kteří mají projevy rizikového chování, poruchy
chování a nejednají vždy v souladu se společenskými, morálními a právními normami společnosti.
Prostřednictvím níže uvedených klíčových aktivit projektu, bude účastníkům poskytnut prostor
pro sebepoznání, mapování silných a slabých stránek, hodnot, postojů, limitů a možností, a zejména prostor
pro eliminaci rizikového chování. Cílem je účastníka motivovat k práci na sobě samém a zvýšit jeho
kompetence k uplatitelnosti se ve společnosti a na trhu práce.
Statutárního město Ostravy je partnerem v projektu a jeho role souvisí se zajištěním cílové skupiny pro
realizaci projektových aktivit prostřednictvím spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o
partnerství bez finančního příspěvku.
Jaké aktivity realizujeme?
Výchovně vzdělávací program – uzavřená skupina

Cílem uzavřené skupiny je změna postojů a projevů rizikového chování prostřednictvím uceleného,
interaktivně postaveného výchovně-vzdělávacího programu, který využívá skupinové dynamiky a je zaměřen
na sebepoznání, sebereflexi, nácviky, tréninky a široké spektrum témat, která se cílové skupiny dotýkají.
Program prevence – otevřená skupina

Poskytuje prostor pro smysluplné trávení volného času prostřednictvím interaktivních činností zaměřených
na vybrané druhy rizikového chování, zvládání agrese, efektivní komunikaci a sebepoznání.
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Individuální práce s klienty

Klíčová aktivita je určena pro každého účastníka z uzavřené, otevřené i rodičovské skupiny. Individuální
práce zajišťuje doplnění terapeutické práce s klientem a terapeut, případně lektor, je zaměřen výlučně na
jednoho klienta.
Rodičovská skupina

Tato činnost je určena pro rodiče, jejichž děti se dopouštějí rizikového chování. Jedná se o růstovou,
podpůrnou a do jisté míry i svépomocnou skupinu, v rámci které přítomní dostávají prostor pro sdílení
zkušeností a situací, pro seznámení se s možnostmi psychohygieny, pro nácvik efektivní komunikace a pro
poradenství při zvládání stresových situací.
Výkon společensky prospěšných činností

Klient bude mít možnost vykonávat společensky prospěšnou činnost v organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. a to
prostřednictvím úklidových nebo výchovně vzdělávacích činností. Organizace bude v rámci této klíčové
aktivity úzce spolupracovat s PMS ČR.
Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Grochal - case manager
e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz
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Oblast Rodiny a zdraví

Garant SMO

Mgr. Markéta Héglová

Garant ASZ

Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová do 30. 4. 2017
Mgr. Libuše Pecková Svitáková od 1. 5. 2017

Projekt města

Vzniká Koncepce rodinné politiky

Od počátku realizace projektu města se pravidelně schází
Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky. Ta se
skládá z cca 20 členů z řad rodin a expertů státní a nestátní
sféry. Výsledkem jejich práce bude komplexní Koncepce
rodinné politiky. Pro její tvorbu je zásadní zapojení cílových
skupin a zjišťování aktuálních názorů a potřeb obyvatel
s ohledem na kvalitu života rodin ve městě. A to v konkrétních
lokalitách. Tyto názory a potřeby jsou od března 2017
zjišťovány prostřednictvím ohniskových skupin. Je jich
vydefinováno celkem 10, a to podle fází životního cyklu rodiny
- každá skupina se může setkat až 3x. Skupiny jsou složeny
různorodě s ohledem na různost pohlaví, vzdělání,
socioekonomický status, lokalitu, v níž lidé žijí atp.
Výsledky ze setkání ohniskových skupin budou sloužit jako podklady a cenný informační zdroj pracovní
skupině k vydefinování oblastí a konkrétních opatření Koncepce rodinné politiky města.
Na vytvoření uceleného systému podpory rodin na území města Ostravy již několik měsíců intenzivně
pracují členové pracovní skupiny společně se zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. (Ostravská radnice, 5/2017)
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Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?

Problematické soužití v místě bydliště, potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační spory, otázky spojené
s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, se kterými se potýká řada lidí. Najít řešení
v takových situacích nebývá vždy jednoduché. Městský projekt, zaměřený na prevenci ohrožení rodiny
v Ostravě, nabízí pomocnou ruku formou bezplatného právního či finančního poradenství. Využít lze
např. i služby mediátorů ke zprostředkování dohody o urovnání sporu mimosoudní cestou. V případě zájmu
se můžete obrátit přímo na p. Kneifel (599 444 233, kkneifel@ostrava.cz).

V nedávné době proběhlo
-

dne 27. 3.2017 se uskutečnil 1. informační seminář, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů –
příspěvkových organizací statutárního města. Zúčastněným byla představena klíčová aktivita Ženy
na trhu práce projektu města. Mimo jiné se také diskutovalo o způsobu podpory zaměstnavatelů ze
strany města v rámci projektu. Většina zúčastněných o spolupráci na této aktivitě projevila zájem.
Formou neplacených stáží a tréninkových míst tak podpoří dosažení cíle stanoveného v rámci
projektu

-

dne 28. 4. 2017 proběhlo jednání a workshop pracovních skupiny Rodina a zdraví, Prevence
kriminality na téma Agrese uvnitř komunity (domácí násilí, vztahové problémy s mládeží, sousedské
spory)

Projekt NNO

Motivační programy - komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (sídlo: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
web: www.css-ostrava.cz) je v současné době realizátorem projektu zkráceně nazvaného Motivační
programy, který probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením
ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy
a zaměstnání. Smyslem projektu je doprovázet, naučit se pracovat se svou aktuální tíživou životní situací
a získat schopnost ji samostatně řešit.
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Jakým způsobem pomáháme?

V rámci programu I – podpora v bydlení je lidem poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně
proti ztrátě bydlení, orientaci v povinnostech, které s sebou bydlení přináší. Program chce podporovat
v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění.
Program II - práce s dluhy je zaměřen na „vysledování“ dluhů lidem a zajišťování intenzivní práce s nimi.
Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí
penále, realizace osobních bankrotů. Na vše jsme připraveni.
V rámci programu III - příprava na zaměstnání je poskytována lidem intenzivní podpora v hledání
zaměstnání, brigády či veřejné služby i zprostředkování rekvalifikace. Pracuje se na posílení motivace
k pracovnímu uplatnění, poskytuje se kariérové poradenství, trénuje se komunikace a práce na PC
(zpracování životopisu, motivačního dopisu).
Pomoc jednomu člověku může být poskytována i ve více programech, nevylučuje se ale ani účast člověka
jen v jednom z programů. Nejpalčivější problém, který člověka dovede k účasti v projektu zpravidla ani
nelze nahlížet a řešit odtrženě od ostatních.
Příklad z praxe

Paní „Nováková“ žijící s druhem a 6 dětmi v nevyhovujícím, provizorním bytě se snaží vyřešit otázku
bydlení, s níž ale úzce souvisí také problém jejího zadlužení, ve kterém se neorientuje. Aby pro ni byla
reálná šance na zisk vyhovujícího a stabilního bydlení, je potřeba vyřešit také otázku dluhů. Zároveň je
pomoc a podpora v oblasti dluhů a zprostředkování zaměstnání nabídnuta a poskytována jejímu doprovodu druhovi tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.
Podpora probíhá v největší míře individuální formou, ale také formou skupinovou (svépomocné skupiny,
vzdělávací skupiny). Významná je také spolupráce s příbuznými a okolím cílové skupiny, aby se získané
dovednosti mohly šířit dál jako příklady dobré praxe.
Lidem, kteří se zapojí do projektu, je nabízená podpora formou příspěvků na cestovné, na služby výpisů
z exekucí nebo na hlídání dětí během účasti.
Kontakty na pracovníky projektu

Bc. Soňa Švancarová – kontaktní osoba pro zájemce, metodik projektu
e-mail: ssvancarova@css-ostrava.cz,
Bohumínská 452/50, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
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Oblast Vzdělávání

Garant SMO

Mgr. Jiřina Chlebková

Garant ASZ

Mgr. Stanislav Dlouhý

Projekt města

Podpora spolupráce světa vzdělávání a rodiny

V měsíci únoru se uskutečnily se další aktivity
v oblasti podpory spolupráce světa vzdělávání
a rodiny. Realizovány byly besedy s odborníky pro
rodiče dětí jednotlivých ZŠ. Besedy se zabývaly
problematikou šikany a kyberšikany, školní zralosti a
připravenosti na vstup do ZŠ, specifickými poruchami
učení a jejich projevy u dětí. Velký prostor byl
věnován dotazům a konzultacím jednotlivých případů.
Tým odborníků působících v jednotlivých územích byl posílen o dva terénní sociální pracovníky na částečný
úvazek. Tito pracovníci pomáhají rodinám řešit otázky spojené s problematikou komunikace mezi školou a
rodinou, podporují rodinu při řešení specifických otázek spojených s problematikou bydlení, dluhové
problematiky, přípravy dětí na vyučování apod.
V měsíci březnu proběhlo další kolo pracovních skupin v jednotlivých obvodech. Členové skupin byli
informováni o zahájení činnosti terénních pracovníků v obvodech Slezská Ostrava a Ostrava-Jih. Čestným
hostem byla PhDr. Alena Kostelná, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava-Zábřeh, která
vyzdvihla přínos odborných pracovníků působících přímo v prostředí jednotlivých ZŠ. Zároveň byly
domluveny parametry vzájemné spolupráce školních poradenských pracovišť a pedagogicko-psychologické
poradny.
Článek v Ostravské radnici představuje klíčovou aktivitu - Vzdělávání pedagogických pracovníků
zapojených základních škol v oblasti zavádění proinkluzivních opatření na jednotlivých školách. Pomáhá
učitelům podpořit zejména ty žáky, u nichž je potřeba úpravy samostatného vzdělávacího procesu.
Články ve zpravodajích obvodů Slezská Ostrava a Ostrava-Poruba informují o realizovaných aktivitách
projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ (dále RRP OVI) na území městských
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obvodů. Vyzdvihují přínos odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a
sociálních pracovníků pro jednotlivé školy v území.
V průběhu měsíce dubna proběhly zápisy dětí do 1. tříd na všech základních školách v Ostravě. Školy
zapojené v projektu RRP OVI nabídly rodičům budoucích prvňáčků i možnost seznámení se s činností
odborných pracovníků na jednotlivých školách, které budou jejich děti v budoucnu navštěvovat. Odborníci
byli rodičům k dispozici přímo u zápisů.
Členové pracovní skupiny Romské etnikum komunitního plánování sociálních služeb města Ostravy byli
informováni o termínech zápisů do MŠ a ZŠ a dalších užitečných informacích na svém jednání dne 20. 4.
2017.

Chystáme
Statutární město Ostrava v září letošního roku zahájí realizaci návazného projektu s názvem „Rozvoj
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“. Žádost o podporu byla podpořena z prostředků EU,
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se zaměří na pomoc v oblasti podpory zavádění
inkluzivních opatření v předškolním a zájmovém vzdělávání. Zapojeno je 5 mateřských škol a jedno SVČ.
Aktivity jednotlivých partnerů i statutárního města Ostravy jakožto realizátora navazují na aktivity již
realizované v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ a budou dále
podporovat zavádění proinkluzivního prostředí na ostravských školách.
Zápisy do mateřských kol probíhají v týdnu od 2. 5. do 16. 5. 2017. Na zavedení povinného předškolního
vzdělávání je město připraveno. Zastupitelstvo města na svém zasedání vydalo dne 5. 4. 2017 obecně
závaznou vyhlášku č.7/2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev
městských obvodů statutárního města Ostravy. Touto vyhláškou je stanoveno, že školským obvodem všech
mateřských škol, zřizovaných obcí, je celé území statutárního města Ostravy.
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Oblast Zaměstnanost

Garant SMO

Jana Abrlová, DiS.

Garant ASZ

Mgr. Libor Menšík do 30. 4. 2017
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. od 1. 5. 2017

V nedávné době proběhlo
Město chce spolupracovat se zaměstnavateli

Koordinační činnosti statutárního města Ostravy v oblasti zaměstnanosti zahrnují nejen spolupráci
s neziskovými organizacemi, ale také se zástupci městských firem i příspěvkových organizací. Dne 27. 3.
2017 se uskutečnilo setkání, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů z řad městských firem. Na
setkání byla účastníkům představena klíčová aktivita Ženy na trhu práce městského projektu „Prevence
ohrožení rodiny ve městě Ostrava“. V rámci diskuze byly projednány způsoby a možnosti podpory
zaměstnavatelů ze strany města a možnosti jejich zapojení do této aktivity.
Ve městě Ostrava se v současné době realizuje řada dalších projektů zaměřených na podporu dlouhodobě
nezaměstnaných osob. Těmto projektům se věnují státní i neziskové organizace. Zaměřují se na různé formy
podpory jako např. motivační programy, tréninková místa, sociální poradenství, rekvalifikace či sociální
podnikání. Každému z realizátorů projektů se daří oslovovat zaměstnavatele různými způsoby. U těch záleží
na síle motivace zapojit se do spolupráce. Ze zkušenosti realizátorů vyplývá, že zaměstnavatelé pozitivně
reagují na nabídku finanční podpory na mzdu zaměstnance či jeho mentora, vítají následnou podporu
uchazeče i po jeho nástupu do zaměstnání. Dále mohou využít možnosti prezentace sociálních aktivit
a společenské odpovědnosti v rámci svého marketingu a PR. (Ostravská radnice, 5/2017)
Projekt NNO

Ruku v ruce do práce

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973
Vzájemné soužití o.p.s. (sídlo: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, web:

http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/)

je v současné době realizátorem projektu, který probíhá od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019.
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Základní informace

Projekt prostřednictvím aktivizačních, asistenčních a motivačních programů, včetně podpory mládeže
a mladých dospělých a spolupráce Vzájemného soužití, o.p.s., úřadu práce, zaměstnavatelů a škol. Řeší
problematiku nízké pracovní uplatnitelnosti nejohroženějších skupin obyvatel: Romů a osob ze sociálně
vyloučených lokalit na Ostravsku. Účastníci projektu si osvojí klíčové schopnosti, obnoví pracovní návyky
a naučí se dovednosti potřebné k nalezení práce.
V průběhu realizace spolupracujeme s různými firmami a školskými zařízeními na Ostravsku, kde postupně
zajištujeme vzdělávání, kvalifikaci a pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných klientů.
Dosavadní průběh projektu

Od počátku června 2016 do května 2017 se projektových aktivit zúčastnilo celkem 196 osob. Jedná se
o klienty, kterým jsme poskytli pomoc a poradenství v oblasti vyhledávání zaměstnání či vzdělávání.
Mnohým také sociálně právní pomoc v odborném týmu poradny (registrovaná sociální služba).
Celkem 21 osobám byla poskytnuta intenzivní pomoc a poradenství, zúčastnili se motivačního kurzu
pro zvýšení uplatnitelnost na trhu práce. V průběhu měsíců dubna a května nastoupilo celkem 5 osob
na zapracování ve spolupracující firmě na pozice skladník, prodej zboží a řidič.
Dále Vzájemné soužití, o.p.s. přijalo v těchto měsících 3 osoby na zapracování jako komunitní pracovníky,
provádějící podpůrné činnosti při výkonu sociální služby. Zejména práce s dětmi a mládeží formou kroužků,
volnočasových a dalších aktivit.
Celkem 24 klientům jsme pomohli nalézt stabilní zaměstnání. Dvě osoby nalezly pracovní uplatnění přímo
v organizaci, na plný úvazek, a to na pozici terénní pracovník (práce ve vyloučených lokalitách a ubytovnách
v Ostravě). A dále na pozici školní asistent v na základních školách ve Slezské Ostravě v rámci projektu
zaměřeného na inkluzivní vzdělávání. Další osoby se uplatnily ve spolupracujících firmách na pozicích:
hlídač, dělník v dopravě - Dopravní podnik Ostrava, a.s., dělnické práce, skladník, úklidové práce a další.
Výstupy

21 osob se zúčastnilo intenzivního poradenství v oblasti vyhledávání práce a motivačního kurzu
24 klientům jsme pomohli nalézt stabilní pracovní uplatnění
8 osob nastoupilo na zaučení
Partner projektu

Prodo-servis s.r.o.
Kontakty na pracovníky projektu

Mgr. Lucie Foldynová, koordinátor projektu
e-mail: lucie.foldynova@vzajemnesouziti.cz
Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
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Magistrát města Ostravy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava
Mgr. Kateřina Wojtas

Sociální pracovník pro sociální začleňování
T: +420 599 443 855 M: +420 720 978 133
E: kwojtas@ostrava.cz
Další kontakty:
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/kontakty/
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