Předmět:
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomní:

Jednání 7. řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z oblasti bydlení.
Informace z oblasti rodiny a zdraví.
Informace z oblasti prevence kriminality.
Informace z oblasti vzdělávání.
Budoucí spolupráce.
Různé.

Program jednání uvedl pan Mariánek (náměstek primátora SMO) a pan Navrátil (ASZ /Agentura
pro sociální začleňování/).
Projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.

Pan Živčák (MMO /Magistrát města Ostravy/) shrnul aktuální stav v projektu města. Ke dni 14. června
2017 je evidováno 272 žádostí o nájem bytu. V současné době je v projektu 15 obsazených bytů a městské
obvody připravují dalších 42 bytových jednotek. Pan Živčák dále hovořil o spolupráci s Úřadem práce
České republiky, s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. a se sociálními odbory úřadů městských obvodů v souvislosti
s výkonem sociální práce. Dále se věnoval struktuře přípravy Koncepce sociálního bydlení, pracovním
a fokusním skupinám. Výstupy z jednání těchto skupin slouží jako podkladový materiál pro tvorbu
Koncepce. Projektový tým pokračuje v realizaci aktivit projektu, a také finalizuje materiály vstupní
evaluace.
Proběhla diskuze na téma vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (novela
zákona o pomoci v hmotné nouzi). Městské obvody k vyhlášení této lokality potřebují vyjádření Policie ČR.
Pan Mariánek (MMO) se zmínil o účasti pana Dočekala, ředitele městského ředitelství Ostrava – Policie
ČR, na jednání Sboru starostů a možnosti tuto problematiku konzultovat.
Pan Bednář (Ostrava-Jih) se zeptal, jaké jsou dosavadní zkušenosti se zabydlováním klientů do sociálních
bytů.
Pan Živčák (MMO) odpověděl, že vše probíhá v pořádku. Ohledně úhrad nájmů, ničení obecního
majetku i průběhu vzájemného soužití, nezaznamenali žádnou stížnost. Od března evidují pouze jednu
klientku, která nezaplatila polovinu nájmu za měsíc květen. Ten bude v nejbližší době uhrazen. S klienty
jsou zpracovávány individuální plány a pracuje se s nimi na řešení dalších problémů, např. v oblasti
zaměstnání.
Pan Stachura (Poruba) uvedl, že aktuálně podepsal další 2 nájemní smlouvy. V městském obvodě Poruba
chybí přidělit již jen jeden byt. Spolupráce funguje dle domluvy výborně.
Pan Bednář (Ostrava-Jih) se zeptal na vzdělání klientů v projektu. Často se např. setkává v průběhu
veřejných zakázek, že stavební firmy nemají zaměstnance. Obyvatelé sociálního bydlení by se mohli takto
i zapojit.
Pan Živčák (MMO) odpověděl, že se spíše jedná o žadatele se základním vzděláním, popř. výučními listy.
Pan Navrátil (ASZ) se zmínil, že záměrem bylo, aby zaměstnání nebylo podmínkou pro získání sociálního
bydlení. Ovšem klienti jsou v tomto podporováni a práce je jim prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízena.
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Pan Navrátil (ASZ) pokračoval přehledem projektů z oblasti bydlení, které jsou realizovány v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále KPSVL).
Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.

Paní Sobková (MMO) představila klíčovou aktivitu projektu č. 1 - Participativní tvorba Koncepce rodinné
politiky. V prezentaci seznámila členy se strukturou pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rodinné
politiky, která se setkala již 7x. Skupina má 20 členů. Podkladový materiál pro tvorbu Koncepce také
vychází ze setkání ohniskových skupin. Těch je 10 typů podle fáze životního cyklu rodiny. V prezentaci
představila vizi, misi/záměr Koncepce rodinné politiky města Ostravy.
Vize + rok vzniku,
„Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity
města.“
Mise/ záměr Koncepce rodinné politiky města Ostravy,
„Ostrava usiluje o to, aby sem přicházeli lidé, aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti
a přiváděli sem své přátele. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí."
a cíle Koncepce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podpora a budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních
Podpora komunitního života
Podpora svobodné volby rodiny (velikost, prof. život, způsob péče o děti apod.)
Vytváření finančních zdrojů pro podporu rodinného života (viz opatření)
Podpora prevence ohrožení rodiny
Zlepšování/rozvoj infrastruktury pro rodinný život
Nastavit dialog mezi městem a rodinou

Pan Bednář (Ostrava-Jih) se zeptal, v čem město Ostrava nemá přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj
rodinného života.
Paní Sobková (MMO) odpověděla, že členové pracovních skupin se shodli, aby toto ve vizi Koncepce bylo.
Neznamená to ovšem, že by tento stav již ve městě nebyl. Důležitá je i druhá část textu vize.
Pan Dlabal (Vítkovice) podotkl, aby bylo v misi také „aby si zajistili živobytí vlastními silami“.
Proběhla diskuze na téma aspektů vzdělávání, zaměstnání a slaďování rodiny a práce.
Došlo k vyjasnění toho, na koho Koncepce rodinné politiky cílí. Vztahuje se na všechny obyvatele
statutárního města Ostravy, ne pouze na obyvatele sociálně vyloučených lokalit.
Proběhlo hlasování o vizi, misi a cíli Koncepce rodinné politiky.
Hlasování: schváleno (16 přítomných členů)
Počet členů PRO: 16
Počet členů PROTI: 0
Zdržel se: 0
Paní Sasínová (MMO) prezentovala další klíčové aktivity projektu města.
Proběhla diskuze na téma zaměstnávání žen.

2/4

Paní Sasínová (MMO) se zmínila, že se v současné době daří naplňovat klíčovou aktivitu Ženy na trhu
práce. Podařilo se i kontaktovat některé zaměstnavatele, kteří o tvorbu tréninkových míst mají zájem.
Uchazečky na tato místa oslovují především v azylových domech pro matky s dětmi.
Pan Lyčka (Slezská Ostrava) doporučil, aby pracovníci projektu oslovili taktéž městské obvody.
Pan Navrátil (ASZ) pokračoval přehledem projektů z oblasti rodiny a zdraví, které jsou realizovány v rámci
KPSVL. Blíže se věnoval projektům neziskových organizací CENTROM, z. s. a Sdružení sociálních
asistentů, z. s., které mají projekty zaměřené na zdravotně sociální pomoc. Dne 28. června 2017 proběhne
také na téma zdravotní péče a péče o zdraví jednání u Kulatého stolu. Pozvaní jsou zástupci Magistrátu
města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zástupci Státního zdravotního ústavu, Krajské
hygienické stanice, zástupci Městské nemocnice Ostrava, České lékařské komory, České stomatologické
komory, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, zástupci Ostravské univerzity, zdravotních
pojišťoven i neziskových organizací.
Projekt Prevence kriminality
a multidisciplinárního přístupu.

v Ostravě

prostřednictvím

asistentů

prevence

kriminality

Pan Navrátil (ASZ) seznámil účastníky se dvěma klíčovými aktivitami projektu města – Asistenti prevence
kriminality (dále APK) a Multidisciplinární týmy. Věnoval se také dalším aktivitám v oblasti prevence
kriminality. Konala se Regionální konference na téma APK za účastni pana Koníčka, zástupce odboru
prevence kriminality, oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Ministerstva
vnitra ČR.
Pan Navrátil (ASZ) pokračoval přehledem projektů z oblasti prevence kriminality, které jsou realizovány
v rámci KPSVL.
Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Paní Sládečková (MMO) shrnula v rámci prezentace průběh realizace projektu města. Rozvíjí se spolupráce
světa vzdělávání a rodiny prostřednictvím vytvoření školských poradenských pracovišť, pozice garanta
rozvoje spolupráce, facilitátora spolupráce, sociálního pedagoga a školních asistentů. Pracovníci projektu
také pořádají besedy pro rodiče např. na téma šikany nebo specifických poruch učení. Dále se paní
Sládečková věnovala vzdělávání pedagogických pracovníků a stavem čerpání finančních prostředků. Další
aktivitou realizace projektu je informování veřejnosti o jeho průběhu. V rámci prezentace také představila
projekt organizace Vzájemné soužití, o.p.s. zaměřující se na vzdělávání a připravovaný projekt města
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II. směřující na mateřské školy a centra volného
času.
Téma zaměstnanosti.

Pan Navrátil (ASZ) pokračoval v prezentaci oblastí podpory zaměstnanosti. Věnoval se prezentaci projektů
neziskových organizací, které jsou realizovány v rámci KPSVL. Uvedl přehled projektů. Blíže představil
projekt organizace RUBIKON Centrum, z.s., Prostup k pracovnímu uplatnění. Ten podporuje osoby po
výkonu trestu odnětí svobody. Taktéž se zmínil o zahájení činnosti sociálního podniku MELIVITA, s.r.o.,
Chytrá svačina, který se zabývá výrobou a distribucí zdravých svačin do škol.
Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Pan Navrátil (ASZ) se věnoval výzvě č. 35 na podporu sociálního bydlení a výzvě č. 30 na podporu
infrastruktury sociálních služeb. Hovořil také o nově připravované Výzvě na podporu sociálního bydlení II.
Otevření výzvy je plánováno na měsíc listopad 2017. Dále shrnul operační programy - Operační program
zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání.
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Pan Navrátil (ASZ) v rámci prezentace ukončil zasedání tématem publicity a PR aktivitami Strategického
plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 - 2018. Aktuální informace a informace k projektům naleznete
na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz.
Na závěr proběhlo hlasování o změnách členů pracovních skupin.
Hlasování: schváleno (16 přítomných členů)
Počet členů PRO: 14
Počet členů PROTI: 0
Zdrželi se: 2
Zapsala: Mgr. Kateřina Wojtas
Dne: 15. června 2017
Zrevidoval: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Dne: 27. června 2017
Prezentace - 7. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
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