Předmět:
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomní:

Jednání 6. Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace o projektu v oblasti bydlení, schválení vize Koncepce sociálního bydlení města Ostravy.
Informace o projektu v oblasti rodiny a zdraví.
Informace o projektu v oblasti prevence kriminality.
Informace o projektu v oblasti vzdělávání.
Přehled realizovaných projektů nestátních neziskových organizací.
Vize spolupráce na rok 2017.
Různé.

Program jednání uvedl pan Macura (primátor SMO /statutární město Ostrava/), pan Mariánek (náměstek
primátora SMO) a pan Navrátil (ASZ /Agentura pro sociální začleňování/).
Pan Navrátil (ASZ) shrnul podání projektů v rámci výzvy č. 26. Z oblasti neinvestičních, sociálních projektů
se podařilo všechny úspěšně podat. Většina z nich je v současné době v realizaci či vstoupí do realizace
během jarních měsíců. Nyní je čas zabývat se jejich dopadem, tvořit metodiky, ty evaluovat a sledovat
změny, ke kterým dochází. V rámci své prezentace představil statistiky, přehled projektů, které podávali
partneři města z řad neziskových organizací v oblasti sociálního začleňování. A to v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Projekty vytváří smysluplné celky. Jsou zde projekty zaměřené na podporu
sociálního bydlení, je kladen důraz na zaměstnanost, prevenci kriminality či podporu ohrožené rodiny
a zdraví obyvatel města.
Projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.

Pan Živčák (MMO /Magistrát města Ostravy/) shrnul cíl projektu, kterým je zajištění nesegregovaného
bydlení pro osoby z ubytoven a sociálně vyloučených lokalit (dále SVL) na území města a posílení
magistrátu jako klíčového aktéra v oblasti bydlení. Tento cíl je naplňován prostřednictvím několika
klíčových aktivit, které pan Živčák uvedl v prezentaci: činnosti v rámci tvorby Koncepce sociálního bydlení
města Ostravy, krizového, sociálního a dostupného bydlení. Počet žádostí o byt k datu 16. ledna 2017 je
133, z toho kompletních 85. V průměru vychází 15 žádostí na jeden úřední den.
Pan Mariánek (SMO) se zeptal, zda jsou podávány žádosti především z neziskových organizací či
z městských obvodů.
Pan Živčák (MMO) odpověděl, že je to půl na půl. Ovšem žádosti se vyplňují pouze v kanceláři s naší
sociální pracovnicí, kde klient projevuje motivaci a chce aktivně řešit svou situaci.
Pan Živčák (MMO) shrnul v rámci prezentace další aktivity projektu: uzavření veřejné zakázky a spolupráci
s MPSV.
Pan Živčák (MMO) dále představil vizi Koncepce sociálního bydlení města Ostravy, která cílí na obyvatele
města Ostravy. Koncepce má ambici vytvářet podpůrné prostředí k řešení nepříznivých sociálních situací
klientů, kdy zatím nemáme zákon o sociálním bydlení.
Pan Macura (primátor SMO) se dotázal, jak budeme měřit faktor úspěšnosti tohoto projektu.
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Pan Navrátil (ASZ) odpověděl, že hlavním faktorem je udržení se v bydlení. Jsou zde vymezeny tři typy
problémů – sousedské vztahy, placení nájemného a devastace majetku. Tyto situace mohou nastat
i na ubytovnách, které mají řadu nepříznivých efektů. Formou intenzivní sociální práce s klienty sociálního
bydlení jsme připraveni tato rizika minimalizovat.
Pan Macura (primátor SMO) se zeptal, když máme 105 bytů, zda budeme spokojeni, pokud se nám to
podaří např. ve 20, 30, 50 případech. Zda je v projektu na toto pohlíženo kvantitativně.
Pan Navrátil (ASZ) odpověděl, že nyní nehovoříme o číslech, nicméně máme několik faktorů, na základě
kterých to číslo připravíme. Víme také, jaký je práh vstupu a na tomto vytvoříme evaluační principy a ty
vyhodnotíme. Musíme si jasně stanovit vstupní kritéria, která budou předmětem pečlivé evaluace.
Pan Surovka (Armáda spásy v ČR) měl dotaz a podnět, zda by se do projektu evaluace MPSV mohli zapojit
i jiní poskytovatelé, neziskové organizace, kdy konkrétně Armáda spásy má již 100 bytů a s nimi své
zkušenosti, které by mohla nabídnout. A zda by se tedy mohli zapojit do projektu ve vztahu k MPSV.
Pan Živčák (MMO) uvedl, že 23. února 2017 bude na MPSV první schůzka v rámci toho projektu, tak může
tuto nabídku přednést. Forma spolupráce by se tedy musela upravit, kdy již s MPSV je smlouva
o spolupráci daná.
Pan Navrátil (ASZ) sdělil, že vize byla taková, aby se zapojili všichni, kteří realizují formu podpory bydlení,
do pracovních skupin. Takže účast zástupců neziskových organizací je nezbytná.
Paní Gojová (Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií) ocenila snahu o zajištění nesegregovaného
bydlení, které není ovšem v navrhované vizi zřetelné, např. v bodu dvě. Dále neví, co si představit pod
spojením „aktivně změnit svůj život“, „aktivním obyvatelům“. Toto by přeformulovala, ať to není např.
stigmatizující, zavádějící.
Pan Macura (primátor SMO) zmínil, že po vynechání slova „aktivní“ chybí podmínka získání bydlení.
Paní Gojová (Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií) byla vyzvána k přednesení návrhu změny
vize. Ta navrhla vyjmout slovo „aktivní“, které si každý může vyložit různě.
Dále se vedla rozprava o tomto tématu (paní Gojová, pan Macura, pan Navrátil, paní Rovňáková (MMO)),
kdy se členové dohodli na hlasování per rollam prostřednictvím e-mailu (viz. Závěry jednání).
Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.

Paní Sasínová (MMO) představila v rámci prezentace klíčové aktivity projektu, průběh jeho realizace
a výhled na leden až červen 2017.
Projekt Prevence kriminality
a multidisciplinárního přístupu.

v Ostravě

prostřednictvím

asistentů

prevence

kriminality

Paní Svobodová (MMO) v prezentaci popsala projekt města, který je realizován ve spolupráci s městkou
policií Ostrava (dále MPO). Hovořila o šesti, v říjnu 2016 přijatých, asistentech prevence kriminality (dále
APK), kteří jsou zaměstnanci městské policie. Tito asistenti nejsou strážníci, mimo pochůzkovou činnost
jsou běžně zapojováni do různých aktivit a akcí, např. akce Jehla. Zabývají se také svými osobními
a rozvojovými plány. Jedná se o 4 ženy a 2 muže romského etnika. Dochází také do multidisciplinárních
týmů (dále MdT).
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Paní Bernfeldová (starostka – MOb Moravská Ostrava a Přívoz) se zeptala, kde tito APK působí, jakou
mají lokalitu.
Paní Svobodová (MMO) odpověděla, že působí v celé Ostravě, nicméně jsou jim primárně určeny lokality,
na které se zaměřují.
Paní Bernfeldová (starostka – MOb Moravská Ostrava a Přívoz) se dále zeptala, zda je cílem pomoci těm
lidem (APK) nebo lokalitě.
Paní Svobodová (MMO) odpověděla, že cílovou skupinou jsou samotní asistenti a zároveň lidé z lokalit.
Pan Navrátil (ASZ) se zeptal, k čemu je MdT, k čemu přispívá a jaké jsou jeho výsledky.
Paní Svobodová (MMO) odpověděla, že MdT je odborná platforma se zástupci městských neziskových
organizací, školských zařízení, Policie České republiky, MPO, zástupci obvodů, terénních pracovníků,
pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, zástupci politické reprezentace apod. Účelem týmů je
pracovat na aktuálních problémech lokalit a snažit se najít společné řešení. Do budoucna by se měly MdT
otevřít i veřejnosti, kdy můžou sami obyvatelé lokalit řešit své problémy.
Pan Macura (primátor SMO) se zeptal, zda jich je šest na celé město.
Paní Svobodová (MMO) odpověděla, že ano. Je to dané po dohodě s MPO i jejími nároky a požadavky.
Proběhla diskuze na téma limitů, podmínek a spolupráce s MPO (paní Svobodová, pan Macura, pan
Mariánek, pan Navrátil, paní Rovňáková).
Pan Bednář (starosta – MOb Ostrava–Jih) se zeptal, zda jsou všichni APK Romové. Obvod Ostrava-Jih má
problémy s ubytovnami a postupně se z části Dubina stává velká SVL. Na ubytovně nemusí být všichni
Romové, ale obyvatelé, kteří sdílejí tuto problematiku. Bude APK působit i na tomto obvodě?
Paní Svobodová (MMO) odpověděla, že v obvodu Ostrava – Jih jeden APK působil, ale po dohodě již
odešel. V tomto obvodu bude nově vznikat MdT, na kterých se problémy lokalit začnou řešit.
Pan Navrátil (ASZ) se zmínil, že je tato pozice vytvářena dle metodik Ministerstva vnitra, kde není uvedena
etnicita. Spíše by se mělo jednat o obyvatele daných lokalit, kteří sdílejí její problematiku.
Spolupráce v oblasti služeb sociální prevence a služeb protidrogové prevence.

Pan Navrátil (ASZ) v rámci prezentace seznámil členy se spoluprací Agentury pro sociální začleňování,
města a neziskových organizací.
Informace o projektu v oblasti vzdělávání.

Paní Sládečková (MMO) a paní Chlebková (MMO) svou prezentací seznámily členy s průběhem a stavem
realizace projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Především s realizací
klíčových aktivit projektu, stavem čerpání finančních prostředků, plánem činností a výhledem na rok 2017.
Paní Sládečková (MMO) pokračovala v prezentaci Místního plánu inkluze (dále MPI) v oblasti vzdělávání,
který je přílohou Strategického plánu sociálního začleňování města Ostravy, 2015 – 2018. MPI je také
součást Místního plánu rozvoje vzdělávání města Ostravy. Paní Sládečková představila také analytickou,
strategickou a implementační část MPI.
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Paní Sládečková (MMO) se nadále věnovala návaznému projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání
ve městě Ostrava II., určenému pro mateřské školy, a jeho klíčovým aktivitám.
Téma zaměstnanosti.

Pan Navrátil (ASZ) pokračoval v prezentaci tématem zaměstnanosti. Představil dosavadní spolupráci
s městskými podniky a neziskovými organizacemi, které realizují projekty prostupného zaměstnávání
a vytvářejí tréninková místa.
Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Pan Navrátil (ASZ) se také věnoval výzvě č. 35 na podporu sociálního bydlení, č. 30 na podporu
infrastruktury sociálních služeb a č. 39 na komunitní centra. Představil výhled na rok 2017.
Pan Navrátil (ASZ) v rámci prezentace ukončil jednání tématem vzdělávání, publicity, PR aktivitami a vizí
spolupráce na rok 2017.
V závěru jednání členové hlasovali o změnách členů jednotlivých pracovních skupin jako celku (viz.
příloha č. 3).
Pan Surovka (Armáda spásy v ČR) navrhl přidat dalšího člena do pracovní skupiny ke krizovému,
sociálnímu a dostupnému bydlení za organizaci Armáda spásy v ČR, z.s.
Paní Rovňáková (MMO) se zmínila, že obě pracovní skupiny k bydlení již jejich zástupci navštěvují
a možný je jen jeden na jednu pracovní skupinu.
Hlasování: schváleno
Počet členů PRO: 21
Počet členů PROTI: 0
Zdrželi se: 2

Závěry jednání
Na základě domluvy zašlou členové Řídícího výboru do pondělí 23. ledna 2017 své návrhy změn motta
a textu vize Koncepce sociálního bydlení města Ostravy e-mailem. Prostřednictvím této komunikace jim
budou nazpět zaslány nové formulace motta a textu vize k hlasování.
Zapsala: Mgr. Kateřina Wojtas
Dne: 18. 1. 2017
Zrevidoval: Mgr. Zdeněk Živčák
Dne: 25. 1. 2017
Přílohy

1. Prezentace 6. Zasedání Řídícího výboru
2. Prezentace Průběžná zpráva realizace projektu v oblasti vzdělávání
3. Změny členů pracovních skupin
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