Statutární město Ostrava
magistrát

Newsletter naplňování strategického plánu sociálního začleňování
v Ostravě 2/2017

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 – Aktuální projekty, Sociální začleňování“, a také na stránkách Komunitního
plánování sociálních služeb Ostrava.

Odkazy zde:
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/
http://www.ostrava.cz/cs
http://www.kpostrava.cz/
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Oblast Bydlení

Garant SMO

Mgr. Lucie Škvaridlová

Garant ASZ

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

V nedávné době proběhlo:

Říjen 2016
Statutární město Ostrava začalo realizovat projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“. Projekt je koncipován na tři roky a jeho první klíčovou aktivitou je sepsání a předložení Koncepce
sociálního bydlení (dále Koncepce) orgánům města. Ke tvorbě Koncepce byly ustaveny dvě pracovní
skupiny. Pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu se zabývá, jak už z názvu vyplývá, bytovým
fondem na území města. Pracovní skupina ke krizovému, sociálním a dostupnému bydlení se zaměřuje
na sociální práci, která bude v bytech poskytována. Tyto dvě skupiny budou doplněny také fokusní skupinou
složenou ze zástupců cílové skupiny a vnese tím tak participativní prvek do tvorby celé Koncepce.
Listopad 2016
Článek v měsíčníku Ostravské radnice upozorňuje na start projektu a představuje jeho hlavní cíle.
Do projektu města byla přijata sociální pracovnice v oblasti bydlení – metodička paní Ševčíková.
V průběhu měsíce listopadu se pravidelně 1x týdně scházel projektový tým. Proběhlo vzdělávání členů týmu
ke tvorbě Koncepce, proběhly práce na deskriptivní části Koncepce a setkání s pracovníky Úřadu práce ČR,
kde byl nastaven základní formát spolupráce. Taktéž se uskutečnila jednání s městskými obvody o bytech
v pilotáži a formě jejich obsazování. Specifikovalo se základní vybavení krizových bytů.
Dne 21. listopadu 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na evaluaci projektu a vedení fokusní skupiny.
V rámci Komunitního plánování Ostrava se uskutečnil Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, kde paní
Škvaridlová a pan Mikulec představili projekt. V rámci tohoto stolu se setkávají zástupci neziskových
organizací, městských obvodů, a další aktéři, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení na území
města.
Prosinec 2016
V rámci projektu proběhly dvě výše uvedené pracovní skupiny, kde pan Mikulec představil deskriptivní část,
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která bude úvodní částí Koncepce. Obsahem deskriptivní části bude také kvantifikace osob a aktuální popis
sociálně vyloučených lokalit a ubytoven. Paní Ševčíková představila motto a prvotní návrh vize Koncepce.
Bylo vytvořeno pět krizových bytů pro sociální bydlení v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz,
Ostrava – Jih a Poruba. Pro tyto byty bylo určeno vybavit je zařizovacími předměty, nábytkem, nádobím
a ostatním vybavením nutným pro bydlení v krizových situacích občanů města.
Dne 12. prosince 2016 byl v rámci projektu zahájen příjem žádostí o byt. Žádosti jsou přijímány v pondělí
a středy vždy od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hodin v budově Diagnostického centra, Sokolská třída 49,
Ostrava.
Leden 2017
Agentura pro sociální začleňování zrealizovala půldenní kurz pro místní aktéry. Cílem kurzu bylo seznámit
účastníky se způsoby vyvracení mýtů a dezinformací v otázkách souvisejících s problematikou sociálního
začleňování, se způsoby řešení problémů souvisejících s vyloučenými lokalitami a uvedla také příklady
dobrých praxí z jiných měst v ČR.
Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování, po kterém bylo formou per rollam schváleno motto a text vize Koncepce.
V rámci projektu se konaly dvě výše uvedené pracovní skupiny, na kterých byla tato vize představena.
V průběhu tohoto setkání facilitovala paní Škvaridlová skupinovou práci, na základě které byly vytvořeny
myšlenkové mapy zaměřené na obavy majitelů bytového fondu a bariéry žadatelů při hledání a vstupu do
nového bydlení.
Městské obvody vybraly a odsouhlasily 22 bytů pro využití v rámci projektu jako sociální nebo dostupné
byty a zahájili realizaci oprav.
K 25. lednu 2017 jsme v rámci projektu zaevidovali celkem 156 žádostí o byt. Zároveň jsme v měsíci lednu
začali konkrétně procházet a připravovat na opravy celkem 28 bytů (5 bytů pro účely krizového bydlení, 23
bytů pro účely sociálního a dostupného bydlení). Těchto 28 bytů by mělo být poskytnuto do první fáze
projektu.
Noví členové projektu

Mgr. Vladislava Ševčíková
působí v oblasti sociální práce od roku 1990. Má dlouholetou praxi s různými cílovými skupinami. Svou
profesní kariéru začala jako sociální pracovnice na oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené
občany Úřadu městského obvodu Poruba. V roce 1996 začala u stejného zaměstnavatele pracovat na pozici
kurátorky pro mládež. V roce 2008 nastoupila do příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Poruba,
kde do 31. 10. 2016 pracovala na pozici vedoucí Střediska sociálních služeb. Za dobu svého působení
v příspěvkové organizaci se přímo podílela na zajištění provozu dvou služeb sociální péče v souladu se
strategickými plány a cíli organizace. Od 1. 11. 2016 je zaměstnancem statutárního města Ostrava,
zařazeným do Magistrátu města Ostravy na pozici sociální pracovník v oblasti bydlení - metodik projektu.
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Oblast Prevence kriminality

Garant SMO

Bc. Helena Kuzníková

Garant ASZ

Ing. Pavel Antony

V nedávné době proběhlo:

Říjen 2016
Příprava Strategie prevence kriminality SMO na období 2017 – 2021 (dále Strategie).
Byla ukončena analytická část přípravy dokumentu, v rámci které byly zpracovány Bezpečnostní analýza
a Analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě, kterou zpracovala společnost
Sociofaktor, s. r. o. A byla započata práce na návrhové části Strategie, ve které měly být na základě výstupů
z analýz vyhodnocení předchozích opatření a zkušeností města s realizací preventivních aktivit atd.
formulovány návrhy priorit, opatření a aktivit včetně způsobu jejich zabezpečení.
Listopad 2016
ASZ ve spolupráci se statutárním městem Ostrava realizovala dne 22. listopadu 2016 Kulatý stůl
pro předávání praxe, znalostí a dovedností mezi NNO poskytujícími služby terénní programy pro osoby
závislé na návykových látkách a služby sociální prevence. Kulatého stolu se účastnili zástupci více než
8 organizací. Jednání má jasné závěry, které ukazují na snahu pokračovat v daných aktivitách (například
realizovat vzájemné stáže, převzít praxi z již fungujícího sdíleného terénu, zajistit účast drogových terénních
pracovníků na multidisciplinárních týmech atd.).
Proběhlo otevřené jednání pracovní skupiny prevence kriminality rady města k návrhu návrhů priorit,
opatření a aktivit v rámci přípravy Strategie. Jako jedna z priorit města v oblasti prevence kriminality na další
období byl stanoven komplexní přístup k řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách a v okolí
ubytoven.
Leden 2017
Dne 19. ledna 2017 se sešli partneři zapojení v Plánu postupu k jeho vyhodnocení za rok 2017 a aktualizaci
pro rok 2017. Plán postupu je mnohostranná dohoda mezi policií, samosprávou a neziskovými organizacemi
o společném postupu v definovaných mimořádných situacích.
Bylo dokončeno zpracování dokumentu Strategie. Dne 24. ledna 2017 Rada města Ostravy projednala návrh
Strategie a doporučila zastupitelstvu města tento dokument schválit.
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Říjen 2016
Díky realizaci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence
kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo u Městské policie Ostrava ke dni 1. října 2016 vytvořeno
6 pracovních míst na pozici Asistent prevence kriminality (dále APK).
APK jsou zaměstnanci Městské policie Ostrava (dále MPO), nejsou však strážníky ani terénními sociálními
pracovníky. Při své obchůzkové činnosti se aktivně podílí na prevenci kriminality, dohlíží nad dodržováním
čistoty zvláště na veřejných prostranstvích, přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku na
celém území Ostravy se zaměřením na sociálně vyloučené lokality a další riziková místa.
Hned v úvodu svého působení byli asistenti zapojeni do celorepublikové akce „Jehla“ zaměřené na sběr
nebezpečných použitých jehel na nepřehledných, skrytých, málo frekventovaných, avšak volně přístupných
prostranstvích. Kontrolovány byly také parky, odpočinkové zóny, dětská hřiště a pískoviště. Kromě MPO se
do akce přihlásily také městské policie Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Trutnov
a Dobruška
(http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/straznici-z-osmi-mest-cele-republiky-sbirajijehly-zapojila-se-i-ostrava-20161006.html)
Listopad 2016
APK pod vedením mentora prochází další odbornou přípravou a vzděláváním. Při své pravidelné
činnosti na obchůzkách v terénu APK v tomto měsíci zjistili mj. 40 přestupků proti veřejnému pořádku
(konzumace alkoholu na veřejném prostranství, volný pohyb psů atd.) a 5 přestupků proti majetku (krádeže
z popelnic, krádeže v obchodě). Celých 41 přestupků vyřešili samostatně, ostatní ve spolupráci s hlídkou
MPO. Z tohoto počtu se 16 přestupků stalo na území sociálně vyloučených lokalit.
Při své práci APK komunikují také s nestátními neziskovými organizacemi, úřady, účastní se jednání
multidisciplinárních týmů (platforma zástupců různých subjektů působících na území SVL, jejichž cílem je
prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny informací hledat efektivní způsoby prevence a řešení
aktuálních problémů v lokalitě). Multidisciplinární týmy (dále MdT) nově přechází pod jednotné vedení
koordinátorky MdT, paní Banšelové.
Prosinec 2016
Kromě zajišťování standardních činností byli APK v předvánoční době zařazeni do bezpečnostně
preventivního patření MPO zaměřeného na udržení veřejného pořádku v rámci zvýšeného pohybu občanů
v obchodech, na tržnicích a v nákupních centrech a jejich okolí, na přilehlých parkovištích. Úkolem asistentů
bylo např. monitorovat situaci za účelem eliminaci kapesních krádeží, zaměřit se na nestandardní chování
osob v obchodech a parkovištích a snažit se případně předejít vykrádání zaparkovaných motorových vozidel.
Leden 2017
Pokračuje standardní činnost APK v lokalitách, jsou prohlubovány jejich znalosti v oblasti práva. V rámci
osobního rozvoje APK definují své pracovní a individuální cíle, kterých chtějí za svého působení u MPO,
za podpory mentora, dosáhnout.
Koordinátorka MdT pracuje na Metodice činnosti MdT. Metodika bude v následujícím období projednávána
v jednotlivých týmech. Smyslem Metodiky je stanovení minimálních standardů fungování týmů a vymezení
základní osnovy pro vznik a zahájení činnosti dalších MdT.
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Noví členové projektu

Mgr. Alžběta Banšelová,
se věnuje sociální práci od roku 2008, v rámci Probační a mediační služby také působila jako mediátorka.
Od roku 2012 pracovala s oběťmi trestných činů a od roku 2016 je zaměstnána jako koordinártorka
multidisciplinarních týmů v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím
asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“.
Bc. Martina Böhmová,
metodik strážníků okrskářů, je strážníkem MPO již od roku 1996. U této organizace pracovala na různých
pracovních pozicích, taktéž jako vedoucí zaměstnanec pro výkon služby. Mimo jiné se dlouhodobě věnuje
mentorování asistentů prevence kriminality, kteří na území města Ostravy působí v podstatě již od roku
2010. V současné době působí na území města 6 asistentů prevence kriminality, na základě tříletého
projektu, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Účelem mentorování asistentů prevence kriminality
není jenom organizace a podpora práce asistentů v sociálně vyloučených lokalitách, ale mentorka se snaží i o
osobní rozvoj a další vzdělávání asistentů za účelem výrazného zlepšení jejich pozice na trhu práce po
skončení působení v projektu. Cílem mentorky není tedy jen samotné zadávání úkolů, ale především
individuální práce s těmito zaměstnanci, kteří mohou být příkladem a motivací dalším příslušníkům
romského etnika ke změnám ve vlastním životě.

Další činnosti v oblasti prevence kriminality.
Společně proti lichvě dluhům II 2016

V roce 2016 realizovalo statutární město Ostrava ve spolupráci
s NNO, Městskou policií Ostrava, Policií ČR projekt Společně
proti lichvě a dluhům II.
Cílem projektu bylo zvýšit finanční gramotnost obyvatel
vytipovaných rizikových lokalit v Ostravě a přispět k prevenci
zadlužování, předlužování a extrémního zadlužení formou tzv. lichvy. Těchto cílů mělo být dosaženo
vzděláním vytipovaných skupin obyvatel a jejich zplnomocněním k šíření osvěty o těchto tématech
v lokalitách.
Projekt byl zacílen na osoby žijící v SVL a měl poskytnout vzdělání v oblasti finanční gramotnosti (co dělat,
abychom pasti dluhů a lichvy předešli: jak na rodinný rozpočet, jak na výdaje související s bydlením), ale také
v těch oblastech, se kterými pracujeme v případě, že jsme se již v pasti dluhů ocitli (máme dluhy, máme
problém je splácet, máme exekuce…) nebo dokonce v situaci, kdy jsme se stali obětí trestného činu lichva či
dalších souvisejících trestných činů (vyhrožování, vydírání, ublížení na zdraví atd.).
V rámci projektu bylo realizováno 20 vzdělávacích skupin ve 4 lokalitách (Přívoz, Liščina, Hulváky,
Radvanice). Vzdělávání bylo velmi dobře přijímáno, mělo interaktivní formu, lidé se aktivně zapojovali,
probíhalo přímo v lokalitách, zajišťovali ho zkušení lektoři neziskových organizací a preventisté Městské
policie Ostrava.
Kromě toho se podařilo v lokalitě Ostrava-Kunčičky uplatnit novou formu vzdělávání, díky které je možné
lépe oslovit cílovou skupinu projektu a která umožňuje vyšší míru participace cílové skupiny na řešení

6

Statutární město Ostrava
magistrát

problémových situací. Jedná se o metodu divadla fórum/divadla utlačovaných. Jejím cílem je rozvíjet kritické
myšlení a kritickou gramotnost prostřednictvím divadelních metod a dialogu vedoucím k uvědomění si vlastní
životní situace a hledání cest jak tuto situaci změnit. V divadle fórum je divákům předložen krátký divadelní
příběh hrdiny, který se ocitl v tíživé životní situaci (v našem případě v dluhové pasti). Diváci, tedy lidé, kteří
mají podobnou životní zkušenost, ať už osobní nebo zprostředkovanou (rodinní příslušníci), posléze mohou
vstupovat do děje a skrze vlastní akci na jevišti zkoumat různé strategie jednání v předložených situacích.
Diskuse s diváky je facilitována. Hlavní myšlenkou divadla fórum je dospět k dobré diskusi, nikoli nutně
k vyřešení předloženého problému a poukázat na to, že jsme-li schopni změnit děj v divadelním světě
„nanečisto“, můžeme toho být schopni také v našich životech.
Tato metoda byla využita pro vzdělávací skupinu v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Byla zde uskutečněna
víkendová dílna zaměřená na analýzu témat lichva a dluhy. Výstupem dílny bylo představení „Půjčíme
i Vám“, které bylo 23. 10. 2016 prezentováno ve středisku DCHOO Horizont. Představení se zúčastnili také
lidé ze vzdělávacích skupin z jiných lokalit.
Projekt byl realizován již v letech 2014 – 2015. Oproti minulým rokům se podařilo v roce 2016 projekt
obohatit o participativní prvky. Díky zvolené formě se podařilo vzdělat skupinku zástupců cílové skupiny
a tím zajistit šíření osvětových informací dovnitř komunity. Výstupem projektu byla také brožura – Katalog
„Kam se obrátit“ a magnety s důležitými informacemi.
Projekt byl velice pozitivně hodnocen.
Na projektu se podílely tyto organizace:
Bílý nosorožec, o.p.s.
Centrom, z.s.
Diecézní charita ostravsko-opavská
Masarykovy univerzity - pedagogická fakulta
Městská policie Ostrava
Policie ČR
Rubikon centrum, z.s.
Sdružení sociálních asistentů, z.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
Vzájemné soužití, o.p.s.
Projekt byl realizován v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra. Byl
financován ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava má záměr
v realizaci projektu pokračovat a podalo si žádost o státní účelovou dotaci na tento projekt také v roce 2017.
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Oblast Rodiny a zdraví

Garant SMO

Mgr. Markéta Héglová

Garant ASZ

Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová

V nedávné době proběhlo:

Listopad 2016
Dne 9. listopadu 2016 proběhlo vzdělávání na téma zdraví a zdravotní systém v ČR. Vzdělávání se účastnili
nejen zástupci neziskového sektoru – pracovníci v přímé i nepřímé péči, ale hojně byli zastoupeni také
sociální pracovníci z obvodů města.
Prosinec 2016
Dne 6. prosince 2016 proběhla pracovní skupina Rodina a zdraví, kde paní Chlopčíková a pan Dvořák
z krajské kanceláře MPSV prezentovali projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní
ochrany dětí.

Říjen 2016
V rámci projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“ došlo v rámci klíčové aktivity č. 1 k oslovení
nových a stávajících členů pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města
Ostravy a vydefinování možného okruhu expertů, kteří budou s touto pracovní skupinou spolupracovat a
podílet se na tvorbě koncepce.
Listopad 2016
Poprvé se sešla pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy. Jedná se
o skupinu cca 20 osob složenou ze zaměstnanců magistrátu města Ostravy, ze zástupců neziskového sektoru
a odborníků z akademického prostředí, členů komise pro rodinnou politiku a rodičů, kteří se budou na tvorbě
koncepce přímo podílet. První pracovní skupina byla zaměřena na nastavení spolupráce členů pracovní
skupiny a vydefinování témat pro další jednání.
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Projekt byl prezentován na různých platformách – např. porada vedoucích oddělení sociálně právní ochrany
dětí městských obvodů, porada vedoucích pracovníků sociální práce a metodiky, Tým pro mládež, Komise
pro rodinnou politiku, Pracovní skupina děti a rodina komunitního plánování.
Prosinec 2016
Vyšel článek v Ostravské radnici upozorňující na nově realizovaný projekt Prevence ohrožení rodiny, jehož
součástí je také tvorba první Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy.
O projektu a jeho aktivitách byly také vytvořeny informační letáky pro sociální pracovníky i klienty. Díky
zaměstnancům projektu postupně dochází k analýze a přípravě základních strategických a koncepčních
dokumentů souvisejících s rodinou politikou pro úvodní, analytické fáze jednání pracovní skupiny.
Leden 2017
Dne 6. ledna 2017 se konala pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města
Ostravy, která byla zaměřena na vymezení pohledu na rodinu a rámcové zaměření koncepce,
vč. vydefinování možných oblastí rodinné politiky, na které se bude pracovní skupina dále zaměřovat.
V průběhu měsíce došlo k oslovení odborníků, kteří se budou metodicky podílet na realizaci focus groups
a k nastavení metodologie samotných focus groups.
Proběhla aktualizace klíčových aktivit projektu na webových stránkách sociálního začleňování. Více
na http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rodina-a-zdravi/projekt-prevence-ohrozeni-rodiny/
Noví členové projektu

PhDr., Bc. Kateřina Kneifel
se věnuje sociální práci od roku 2009. Má zkušenosti s různými cílovými skupinami, primárně s uživateli
domovů pro seniory, využívajícími služeb domova se zvláštním režimem. Od roku 2016 je zaměstnancem
statutárního města Ostrava, zařazeným do Magistrátu města Ostravy na pozici case manažer projektu – oblast
rodina a zdraví.
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
působí jako ředitelka obecně prospěšné společnosti, která se věnuje podpoře a poradenství jednotlivcům
a rodinám, zabývá se inkluzí, podporou komunitních aktivit a síťováním. Od roku 2002 působila v nestátní
neziskové sféře, do roku 2009 pracovala v akademické sféře, nejdéle na Fakultě sociálních studií Ostravské
univerzity a přes 7 let byla poté ve vedení obecně prospěšné společnosti, která provozuje několik zařízení
zaměřených zejména na práci s rodinami a dětmi, řešení krizových, rozvodových a rozchodových situací a na
práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
Ve své současné praxi se zaměřuje také na projektové řízení, metodickou podporu obcí v rámci procesu
komunitního plánování a působí jako soukromá lektorka. Realizuje výcviky a vzdělávání pomáhajících
profesionálů se zaměřením na práci s rodinami, rozvoj interkulturních dovedností, mediačních dovedností,
interetnického vyjednávání a metod práce s lidmi žijícími v sociálně vyloučených komunitách. Dále se
soustředí na práci mediátorky a facilitátorky a na práci s rodinným systémem. V současné době se věnuje
také vytváření koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy.
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Oblast Vzdělávání

Garant SMO

Mgr. Jiřina Chlebková

Garant ASZ

-

V nedávné době proběhlo:

Říjen 2016
Článek v Ostravské radnici upozorňuje na slavnostní zahájení projektu „Rozvoj rovného přístupu
ke vzdělávání ve městě Ostrava“. Tento projekt pokrývá téměř 11 tisíc žáků a účastní se ho více než
850 pedagogických pracovníků na celkem 28 školách.
Od září byla školní poradenská pracoviště (ŠPP) zapojených základních škol doplněna o odborné pracovníky
na pozicích školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, školní asistent a koordinátor inkluze.
Téměř 70 odborníků tak pomáhá dětem, rodičům i pedagogům. Odborníci mají žákům pomoci snadněji
zvládat povinnou školní docházku a tím dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání žáků, působit v oblasti
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, utužovat třídní kolektivy a celkově přispívat ke
zdravému fungování školního prostředí.
Pracovní skupina pro vzdělávání byla transformována a uzpůsobena potřebám projektu. Vznikly tak
4 pracovní skupiny v jednotlivých obvodech. Pracovní skupiny se schází ve složení zástupců zapojených
základních a mateřských škol, neziskových organizací apod. Říjnové pracovní skupiny byly zaměřeny
na otázku koordinace projektových aktivit napříč jednotlivých území, informace o nových výzvách
a příležitostech pro zapojené subjekty, a záměru statutárního města Ostravy navázat na stávající projekt nově
připravovaným projektem pro mateřské školy.
Bylo zahájeno naplňování klíčové aktivity Rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Proběhly první akreditované
kurzy i interní semináře na školách.
Listopad 2016
Zahájeny aktivity pro rodiče a odbornou veřejnost v rámci naplňování aktivity Rozvoj spolupráce světa
vzdělávání a rodiny. Byly realizovány besedy na školách o významu ŠPP, způsobu pomoci a kompetencích
jednotlivých pozic. Pro tyto účely byl vytvořen i letáček pro rodiče. Proběhly také besedy s odborníky Kulatý stůl k naplňování klíčové aktivity Rozvoj spolupráce světa vzdělávání a rodiny v území Moravská
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Poruba.
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Rozvíjení spolupráce jednotlivých aktérů procesu vzdělávání, komunikace školy a rodiny, rodiny a dalších
institucí (OSPOD, NNO, volnočasové aktivity) zajišťují garanti rozvoje spolupráce a sdílení dobré praxe.
Byly zakoupeny testové baterie pro odbornou činnost pracovníků jednotlivých ŠPP.
Proběhla počáteční autoevaluace zapojených základních škol v oblasti inkluze.
Prosinec 2016
Bylo proškoleno celkem 93 pedagogických pracovníků, vydáno 253 osvědčení. Pedagogové zapojených
základních škol absolvovali 18 neakreditovaných a 4 akreditované kurzy. Proškoleni byli v oblastech
zavádění proinkluzivních opatření na školách, systému podpůrných opatření, legislativních změn, projevech
rizikového chování dětí a mladistvých a osobnostního rozvoje.
Leden 2017
Prohloubila se spolupráce jednotlivých aktérů v území. Uskutečnila se schůzka garantů rozvoje spolupráce
a sdílení dobré praxe, kde byly identifikovány potřeby jednotlivých území. Na základě tohoto setkání bude
realizační tým projektu v budoucnu posílen o terénní sociální pracovníky.
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Oblast Zaměstnanosti

Garant SMO

Jana Abrlová, DiS.

Garant ASZ

Mgr. Libor Menšík

V nedávné době proběhlo:

Říjen 2016
V rámci neprojektových aktivit v oblasti zaměstnanosti pracovníci Agentury pro sociální začleňování
a města navazují spolupráci s městskými podniky.
Na výkon práce všech čtyř pracovnic úklidu tramvajových vozidel, které byly do zaměstnání přijaty v letních
měsících roku 2016, je ze strany vedoucích kladná odezva. DPO nyní hledá zaměstnance hlavně na pozice
elektrikářů a řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají. Dále probíhá vyhledávání a oslovování vhodných
kandidátů na pracovní místa ve spolupráci s pracovníky Vzájemného soužití o.p.s., Společně-Jekhetane,
o.p.s. a romskými asistenty městských obvodů.
Proběhlo jednání pracovní skupiny. Na programu byl monitoring realizace projektů Operačního programu
Zaměstnanost (dále OPZ), informace k trhu práce a realizaci politiky zaměstnanosti a aktivity Agentury
pro sociální začleňování v projektovém poradenství.
Po tomto jednání byla navázána spolupráce s neziskovými organizacemi, které realizují projekty v rámci
OPZ (prostupné zaměstnávání, tréninková místa) na koordinaci aktivit zaměstnávání cílové skupiny.
Z jednání pracovní skupiny vyvstala potřeba členů:
-

spolupráce NNO s pracovníky ÚP ČR,
sdílení informací o volných pracovních místech a možných uchazečích,
burza práce,
operativní koordinace a systematizování informací,
schůzky s živnostníky.

Listopad 2016
Jednání zástupců města a Agentury pro sociální začleňování se zástupci organizací a subjektů, kteří realizují
projekty OPZ k dojednání spolupráce na zprostředkování spolupráce na vytváření tréninkových míst a stáží
v městských firmách.
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Prosinec 2016
Byla realizována setkání se zástupci aktuálně realizovaných projektů OPZ (Vzájemné soužití, Rubikon,
Sociofaktor, SMO Ostrava) a monitoring naplňování harmonogramu jednotlivých projektů zejm. v kontextu
přípravy jednotlivých účastníků projektu pro trh práce (zaměstnání, stáže, práce na zkoušku apod.).
Aktuálním se u těchto projektů jeví přelom března a dubna 2017.
Leden 2017
Nositel ITI 2017, rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, vypsal aktuální výzvy ITI pro OPZ.
Termín pro předkládání žádostí je do 17. dubna 2017.
-

Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné
závislé osoby
Zvýšení podnikatelských kompetencí

Více informací naleznete na http://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/aktualni-vyzvy-nositele-iti

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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