Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Jednání 5. Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

21. září 2016
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 206a
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Úvod, představení nového člena Řídícího výboru, pana Bc. Tomáše Surovky, oblastního ředitele
Moravskoslezského kraje Armády spásy v České republice, z. s.
2. Seznámení s průběhem a ukončením výzvy č. 26.
3. Průběh spolupráce, neinvestiční aktivity.
4. Kampaň proti násilí, strategie boje proti sociálnímu vyloučení.
5. Výhled na další období – vzdělávací, koordinační aktivity, připravované výzvy, investiční projekty
apod.
6. Různé, závěr.

Závěry jednání
Úvodní slovo – náměstek Mgr. Michal Mariánek (SMO), Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. (ASZ)
Členové Řídícího výboru (ŘV) byli seznámeni s programem jednání.
Změny v ŘV.

Změny v zastoupení členů ŘV, nově je členem Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel pro Moravskoslezský
kraj Armády spásy v České republice, z. s.
Změny pracovních skupin v rámci SPSZ.

Změny členů v jednotlivých pracovních skupinách byly v tištěné podobě předloženy členům Řídícího
výboru. Taktéž jim byly předloženy nové seznamy členů čtyř pracovních skupin v oblasti vzdělávání.
Struktura pracovních skupin a noví členové těchto pracovních skupin byli schváleni většinou přítomných
členů.
Shrnutí výzvy č. 26 OPZ.

Došlo k ukončení přijímání žádostí do výzvy č. 26 OPZ. Řada projektu je v hodnotícím procesu. Byla
představena tabulka finančních částek projektů podaných v rámci OPZ ke dni 19. 8. 2016; bilance projektů
KPSVL, především v souvislosti se sociálními podniky, které nemají velkou úspěšnost.
Dvanáct podaných projektů již prošlo schvalovacím procesem. Jedná se o tři projekty města a zbývající
projekty byly podané v rámci neziskových organizací.
Projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.

Pan Navrátil (ASZ) shrnul aktuální dění v projektu města v oblasti bydlení. Byly ustaveny dvě pracovní
skupiny, další termín setkání je 3. 10. 2016. Na ministerstvo je podána ke kontrole veřejná zakázka na
evaluaci projektu. Proběhlo také jednání s energetickou společností ČEZ a druhé kolo individuálních
jednání s městskými obvody o bytech do pilotního ověření koncepce.
Proběhla diskuze na téma nových zaměstnanců v projektu. Byla obecně představena pracovní náplň 13-ti
pracovních pozic a dalších pozic v rámci ostatních projektů města.
Shrnula se jednání ve společnosti ČEZ, kde se komunikovalo o splátkových kalendářích, bonitě nájemníků,
zapojování elektřiny v nájemních bytech apod.
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Pan Mariánek (SMO) také poděkoval za jednání se zastupiteli jednotlivých městských obvodů.
Proběhla diskuze o nájmech městských bytů pro klienty. Řešila se cena za m2, způsob plateb nájmů
i po skončení projektu. Členové byli také informováni o tom, že krizové byty (5 bytů) bude plně vybaveno
na náklady města.
Byl vznesen dotaz, zda nájemné bude hrazeno z projektu. Odpověď – nájemné nebude hrazeno z projektu,
bude hrazeno z příspěvku a/nebo doplatku na bydlení a případně z jiných příjmů klienta. Informace budou
poskytnuty na individuálních jednáních.
Byl vznesen dotaz, kdo budou klienti krizového bydlení. Odpověď - klienti krizového bydlení jsou
v krizové životní situaci, v akutním ohrožení, např. domácím násilím. Byt je přidělen až na 6 měsíců,
s klientem intenzivně pracují sociální pracovníci na zlepšení jeho nepříznivé sociální situace.
Projekt prevence ohrožení rodiny.

Bylo shrnuto aktuální dění v projektu města v oblasti rodiny a zdraví a přípravy veřejných zakázek.
Projekt posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistenta prevence kriminality (APK)
a multidisciplinárního přístupu.

Bylo shrnuto aktuální dění v projektu města v oblasti prevence kriminality, nábor nových pracovníků, vznik
7 multidisciplinárních týmů (MDT) v šesti městských obvodech. Nyní probíhá školení 6 nově přijatých
asistentů prevence kriminality (APK). Když se zpracovával projekt, MPO více APK nechtěla z personálních
důvodů.
Byl vznesen dotaz, zda je MDT bývalá policejní buňka? Pan Navrátil odpověděl, že ano, zabývá se
problematikou jednotlivých lokalit. Proběhla diskuze, kde bude MDT a APK působit. Otázkou zůstává, jak
zapojit občany z lokalit. Dotazy na řešení aktuálních problému by se měly scházet na MPO.
Paní Jungová (ÚP ČR) zmínila, že se APK mohou platit z veřejně prospěšných prací.
V souvislosti s tímto byl vznesen dotaz, zda by v Ostravě Porubě zaplatili z tohoto dva nové APK?
Paní Jungová (ÚP ČR) odpověděla, že ano. MPO by to měla vědět. Pan Navrátil se zmínil, že pozice APK
je podle platných předpisů v seznamu prací a má nějaké kvalifikační předpoklady. Musí být proškolen
podle těchto předpisů. Následně proběhla diskuze. Výsledky této možnosti spolupráce pro rozšíření APK se
předloží na 6. ŘV.
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Bylo shrnuto aktuální dění v projektu města v oblasti vzdělávání, klíčové aktivity projektu.
Proběhla diskuze (pan Navrátil (ASZ), paní Rovňáková (SMO), pan Kaleja (OU), pan Mariánek (SMO),
paní Janáčková (starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)) o nastavení Inkluzivního
vzdělávání a jeho dopadu na české školství. Bylo vysvětleno, že projekt se týká nynějších žáků škol, reaguje
na poptávku škol ve městě Ostrava po podpoře v oblasti podpory žáků ohrožených školním neúspěchem.
Projekt se týká toho, že školy již mají selhávající žáky a projekt přináší kapacity, jak tento problém řešit.
Dále je v procesu přípravy výzva pro mateřské školy, dále pro neziskové organizace, které také poptávají
podporu v této oblasti. Do tohoto ještě vstupuje legislativa, která říká, že tito žáci mohou být integrováni
do klasických škol a školy mají poté nárokové právo na podporu těchto žáků. V nějakém procentu těchto
žáků u nich přibyde.
Byl vznesen dotaz, co v dané situaci dělat s nadanými žáky? Paní Rovňáková (SMO) se zmínila, že byl
vytvořen dotační titul na talentované děti či lépe vybavené. Mohou se také psát projekty. Pan Mariánek
zmínil ještě Talent management, kdy se přímo vyhledávají se nadaní žáci. Pan Kaleja (OU) připomenul, že
nadaný žák je od 1. 9. 2016 žák se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Výzvy IROP

Byl představen seznam potenciálních žadatelů, které podaly v rámci výzev č. 35, 30 a 39 projekt s žádostí
o podporu.
Paní Nesétová (Centrom) se vyjádřila s nabídkou podpory pro vyjednávání s MMR. Na toto téma proběhla
diskuze.
Role ASZ

Pan Navrátil představil diverzifikace rolí AZS a jejich vývoj.
Přímá spolupráce v lokalitě

Byla představena Práce na přímo, spolupráce s Dopravním podnikem Ostrava a.s., kde již byly zaměstnány
4 uchazečky z cílové skupiny. Dále se spolupracuje s organizací Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Dále
se bude se kontaktovat Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Zoologická zahrada Ostrava,
o.p. s možností zaměstnání osob ze SVL/dlouhodobě nezaměstnaných. Jedná se možnosti prostupného
zaměstnávání (existuje řada lidí, kteří se těžko dostávají na trh práce a nepotřebují stálou podporu).
Spolupráce probíhá s romskými asistenty, sociálními pracovníky neziskových organizací především
ve vytipování lidí a jejich následné kontaktování s nabídkou práce.
Vzdělávací aktivity

ASZ a SMO realizovali od 31. 5. 2016 do 20. 9. 2016 celkem 6 otevřených vzdělávání zaměřených
na Dluhové poradenství s expertkou ASZ na oblast dluhové problematiky, paní Mgr. Zdeňkou LibišovouSvobodovou.
Další vzdělávací aktivity: zákon o sociálním bydlení, novela zákona o sociálních službách, zdravotní rizika
sociálního vyloučení.
Pracovní skupina pro legislativu

Pracovní skupina pro legislativu se uskuteční dne 24. 10. 2016. Na programu bude problematika dluhů,
zákon o sociálním podnikání, zákon o sociálním bydlení.
Mediální plán

Mediální plán je vnímán jako nový rozměr spolupráce. Vznikly nové webové stránky sociálního
začleňování, čtvrtletně na nich bude vycházet Newsletter, také máme seriál článků v Ostravské radnici.
Proběhla také „Snídaně s novináři“, spolupráce s žadateli.
Ostatní
Pan Staněk (místostarosta městského obvodu Ostrava - Jih) předal podnět do vlády, aby na ubytovnách
s 50 a více ubytovanými osobami byli trpěni sociální pracovníci, alespoň jedna osoba. Pan Mariánek
odpověděl, že i nyní mají možnost se na ubytovny běžně dostat, pokud se jedná o OSPOD.
Proběhla dále diskuze o zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob na úklid ulic či lesů. Ze strany
organizací není velký zájem. Nyní také prochází legislativou návrh novelizace zákona o zaměstnanosti, kde
by toto mělo být zaneseno.
Pan Rovňáková (SMO), pan Mariánek (SMO), pan Navrátil (ASZ) poděkovali kolegům.
Zapsala: Mgr. Kateřina Wojtas, Mgr. Marek Mikulec
Dne: 21. 9. 2016
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