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Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina a
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

zdraví

v rámci

Datum a místo jednání: 30.3.2016, 9:30, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
místnost č. 189.
Přítomni: dle prezenční listiny
Baturná – projektové poradenství na OPZ, Libišová – poradce na dluhovou problematiku
Stryjová – 1 žádost – rozvoj prevence bezdomovectví – sociální bydlení, spolupráce s MOAP
Poláčková – rozpracováno na zaměstnanosti a zdravotně-sociální pomocníky – vyčkávají na
oficiální stanovisko MSK k navýšení počtu pracovních míst
Hodeček – OPZ – rozpracováno na rozšíření sociálního bydlení, komunitní práce, sociální
firma.

Prezentace nejčastější chyby v projektových žádostech OPZ – požádat o prezentace Dita
Projekty se sociálními službami – duben zm – ustanovení sítě optimální sociálních služeb.
MSK jednání se žadateli již za sebou – vyspecifikovány kapacity vyjasnění úvazku, které
zůstavají ve stávající službě. Možná registrace nové služby. Předběžná jednání o službách
po ukončení projektu. MSK v příloze kapacity v rámci projekt, po ukončení projektů.
Plánované termíny, kdy je možné se účastnit na MSK: 13.4., 11.5. Doporučení červnový
termín jako poslední (pravděpodobně polovina měsíce). Musí být vydán soulad se SPSZ
s Agenturou a SMO před projednáním na MSK.
Armáda spásy – probrat, dodnes nepřišlo vyjádření z MSK, proto není podáno. Dita ověří u
Hančina na MSK a předá informaci.
U službových projektů – při zajištění prostředků jiných může existovat, musí si žadatel najít
prostředky, pokud bude chtít finance města, bude zařazen jako nová služba – i když bude
fungovat po dobu fungování projektu.
Prezentace oddlužení – aktuální otázky – možnost požádat o konkrétnější prezentaci pro
zaměstnance.
Výpočet kalkulačka www.vyplata.cz
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Byly projednávány následující body:
1. Představení projektu partnerů
DROM – nestátní nezisková organizace nebyla zařazena do krajské sítě sociálních služeb,
končí své působení na území MSK a nebude tedy podávat projekt v rámci KPSLV Ostrava.
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva – připravuje projekt Zdravá rodina –
vzniknou pracovní místa tzv. zdravotních asistentů. Projekt bude podán pravděpodobně na
začátku roku 2016.
Diecézní charita ostravsko-opavská – plánuje projekty v oblasti rozšíření sociálního bydlení,
sociální firmu, komunitní práci. Předpokládané podání projektů na jaře 2016.
Don Bosco – projekty jsou připravovány, více informací může podat pan Caha.
Ostatní organizace nebyly zastoupeny nebo účastníci pracovní skupiny neměli k dispozici
aktuální informace o plánovaných projektech.
2. Představení podkladové analýzy ke koncepci rodinné politiky společností
SocioFactor
Prezentace viz příloha č.1
V současné době ještě probíhá připomínkování podkladové analýzy, následně bude
dokument vyvěšen na stránkách Agentury pro sociální začleňování i statutárního města
Ostravy.
3. Projekt statutárního města Ostravy Prevence ohrožení rodiny
Prezentace viz příloha č.2
V Ostravě dne 3.12.2015
Zapsala: Bc. Denisa Wurstová

