Předmět:
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomní:

Jednání 9. Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

18. června 2018
14.00 hod.
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 406
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z oblasti bydlení. (Mgr. Živčák, MPA – SMO)
Informace z oblasti prevence kriminality. (Bc. Nohavicová – ASZ)
Informace z oblasti rodiny a zdraví. (Ing. Sasínová, Mgr. Michálková – SMO)
Informace z oblasti vzdělávání. (Ing. Sládečková – SMO)
Různé. (Abrlová, DiS. – SMO, Bc. Nohavicová - ASZ)
Publicita. (Mgr. Živčák, MPA – SMO)

Program jednání uvedl pan Mariánek (náměstek primátora SMO). Představil nového člena Řídícího výboru:
zástupce PČR – Městského ředitelství Ostrava. Členové Řídícího výboru odsouhlasili program jednání.
Ad 1.

Pan Živčák shrnul aktuální stav v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Dne
15. listopadu 2017 byla Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy schválena Zastupitelstvem
města Ostravy. Následně byla zřízena Pracovní skupina sociálního bydlení, jejímž úkolem je příprava
Akčního plánu koncepce sociálního bydlení. Ke dni 1. června 2018 je evidováno 380 žádostí o nájem bytu.
V současné době je v projektu 70 obsazených bytů (1 krizový a 69 sociálních), ve kterých je ubytováno 181
osob (94 dospělých a 87 dětí). Dosud bylo prodlouženo 60 nájemním smluv, ukončeno bylo 8 nájemních
smluv z toho 2 z důvodu úmrtí nájemníka. Ke krizovým bytům byly ukončeny 4 nájemní smlouvy. Důvody
pro ukončení nájemních smluv byly nehrazení nájemného, energií a služeb, užívání bytu v rozporu
s nájemní smlouvou a domovním řádem, stížnosti na nájemce, opakovaná nespolupráce se sociálním
pracovníkem nebo kumulace těchto důvodů. V některých případech dochází k poškození bytů nebo
vybavení. Náklady na úhradu těchto škod hradí u krizových bytů statutární město Ostrava, u sociálních bytů
jsou tyto náklady vymáhány na bývalém nájemci.
Pan Živčák současně uvedl, že u nájemců sociálních bytů se projevují i pozitivní změny – pocit bezpečí,
jistoty a klidu, ústup zdravotních potíží (nespavost) či započetí řešení zdravotních obtíží členů domácností,
domácnosti se „konečně cítí jako rodina“, zlepšení vzájemných vztahů v rodině, získání zaměstnání,
motivace k řešení dluhové situace, děti v zapojených domácnostech se již nestydí před vrstevníky za to, kde
žijí.
Uvedený projekt přihlásilo město Ostrava do mezinárodní soutěže RegioStars 2018. Generální ředitelství
Evropské komise pro regionální a městské programy zveřejnilo seznam finalistů RegioStars 2018 – soutěže
o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU. Odborná porota vybírala ze 102
projektů v pěti kategoriích. Ostravský projekt je jedním z 5 finalistů v kategorii „Vytváření lepšího přístupu
k veřejným službám“. Finalisté soutěže se potkají 3. července 2018 na slavnostním ceremoniálu ve
Štrasburku, kdy bude zároveň zahájeno i veřejné hlasování o vítězných projektech. Finálový ceremoniál pro
vítěze RegioStars proběhne 9. října 2018 v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst.
V rámci diskuze se Ing. Stachura - zástupce ÚMOb Poruba dotazoval na aktuální situaci k využití
centrální evidence dlužníků, ke zjišťování dluhů žadatelů o sociálním bydlení, které mohou mít žadatelé
např. v jiném městském obvodu či na poplatcích za komunální odpad apod. Pan náměstek předá dotaz
na odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.
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Ing. arch. Janáčková - zástupce ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky se dotazovala na rozdíl mezi sociálním
a krizovým bytem. Pan Živčák tento rozdíl vysvětlil.
Ad 2.

Paní Nohavicová seznámila účastníky se dvěma klíčovými aktivitami projektu Prevence kriminality
v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu – Asistenti
prevence kriminality (dále jen APK) a Multidisciplinární týmy (dále jen MdT). Asistentů prevence
kriminality je nyní zaměstnáno 6, tedy plný počet. Činnost asistentů prevence kriminality je zaměřena
zejména na spolupráci v rámci předávání informací, řešení problémů v komunitě, organizování společných
akcí, předávání vlastních podnětů a iniciativ apod. Nově se pilotně realizuje i zapojení veřejnosti
do Multidisciplinárních týmů, které probíhá různorodě dle přístupu jednotlivých týmů. Otevřená jednání
MdT proběhla ve 3 městských obvodech – Slezská Ostrava (Kunčičky), Mariánské Hory a Hulváky
a Poruba. Dále byli členové Řídícího výboru informováni o dalších aktivitách v oblasti prevence kriminality
a o projektech partnerů.
Ad 3.

Ing. Sasínová předala aktuální informace o průběhu realizace klíčových aktivit projektu Prevence ohrožení
rodiny ve městě Ostrava. V současné době byla ukončena klíčová aktivita Ženy na trhu práce. Byly
realizovány 4 aktivizační kurzy, které úspěšně absolvovalo 37 žen. Z těchto 37 žen následně 17 žen využilo
neplacenou 10denní stáž a po té 10 žen působilo na tréninkovém místě. Neplacené stáže a tréninková místa
jsou realizovány ve spolupráci např. s MŠ Zámostní, Městskou nemocnicí Ostrava, Domovem pro seniory
Kamenec. V rámci klíčové aktivity propojování podpory v oblasti péče o rodinu již proběhlo 65 poradenství
(právní, finanční, zdravotní). V klíčové aktivitě socializačně-vzdělávacích akcí se uskutečnilo již
6 víkendových pobytů v období 3 – 6/2018, celkem za účasti 56 rodin (195 osob). Jednalo se o klienty
OSPOD z 8 městských obvodů města. Na pobytech rodiny nejčastěji řešily témata jako posílení
rodičovských kompetencí, výchovné problémy, drogová závislost a finanční gramotnost.
Následně Mgr. Michálková seznámila členy Řídícího výboru s procesem vzniku Koncepce rodinné politiky
SMO (dále jen Koncepce RP). Koncepce RP byla vytvářena na základě činnosti pracovní skupiny.
V průběhu bylo realizováno 8 setkání fokusních skupin. Výstupy fokusních skupin byly využity jako vstupy
do analytické části koncepce. Na tvorbě Koncepce RP se v neposlední řadě podíleli i externí odborníci.
Finální podoba Koncepce RP byla rozeslána k připomínkám 23 městským obvodům (starostkám
a starostům), členům Řídícího výboru, členům Komise pro rodinnou politiku, členům Komise sociální,
zdravotní a pro rovné příležitosti a manažerům pracovních skupin komunitního plánování.
Zástupci obdrželi celkem 5 připomínek, z toho 4 byly zapracovány do koncepce.
Koncepce RP je členěna na analytickou a návrhovou část, nedílnou součástí jsou podrobné přílohy.
Následně bylo členům Řídícího výboru představeno 6 klíčových priorit, které budou rozvíjeny jednotlivými
opatřeními v rámci Akčního plánu. Koncepce zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města, vytváří
prostor pro jejich realizaci a vznik nových aktivit. Cílem bylo vytvoření uceleného dokumentu
podporujícího sociální začleňování rodin žijících v Ostravě. Cílovou skupinu koncepce představuje rodina,
což zahrnuje dospělé a děti, rodiče biologické i nebiologické, manžele i partnery, osamělé rodiče, budoucí
rodiče, prarodiče i širší mezigenerační rodinné vztahy. Rodina je partnerem města – podílí se na tvorbě
i realizaci rodinné politiky a zároveň přijímá opatření, která město nabízí.
V závěru tohoto bodu vyzval pan Mariánek přítomné členy k hlasování ke schválení Koncepce rodinné
politiky statutárního města Ostravy.
Hlasování: schváleno (13 přítomných členů)
Počet členů PRO: 12
Počet členů PROTI: 0
Zdrželi se: 1

2/3

Ad 4.

Ing. Sládečková představila v rámci prezentace Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání ve městě Ostrava
v období 2015-2018 (dále jen MPI), který je součástí Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava,
2015-2018 (dále jen SPSZ) . Cíly MPI je systematizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání,
zvyšování kvality u dětí a žáků se speciálními potřebami na vzdělávání, zaměření na děti a žáky z odlišného
a socioekonomického prostředí, zaměření na desegregaci škol, dětí a žáků žijící v sociálně vyloučené
lokalitě. MPI zahrnuje soubor 3 priorit směřujících ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků:
• Priorita I - Předškolní vzdělávání a podpora dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
• Priorita II - Prevence školní neúspěšnosti žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně
nabídky neformálního vzdělávání pro kvalitní start do života.
• Priorita III – Vznik strategické partnerské sítě v oblasti inkluzivního přístupu vzdělávání dětí a žáků
ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Dle provedeného hodnocení MPI v lednu 2018 byla na základě dotazníkového šetření a průběžných
rozhovorů zjištěna dobrá úroveň nastavení a následná realizace inkluzivního vzdělávání na území města
Ostravy. Rozvíjí se spolupráce mezi školou a rodinou prostřednictvím vytvoření školských poradenských
pracovišť, pozice garanta rozvoje spolupráce, facilitátora spolupráce, sociálního pedagoga a školních
asistentů.
Ad 5.

Paní Abrlová pokračovala v prezentaci za oblast podpory zaměstnanosti. Členy Řídícího výboru
informovala o probíhajících projektech partnerů realizovaných v rámci KPSVL. Předala informace
o aktuálně vyhlášené výzvě na podporu sociálního podnikání.
V rámci prezentace dále paní Nohavicová představila harmonogram hodnocení dopadu projektů
realizovaných v rámci KPSVL a revize SPSZ. Proces revize SPSZ byl zahájen v únoru 2018, kdy byly
realizátorům projektů představeny hodnotící dotazníky. V průběhu března až května 2018 probíhaly vstupní
konzultace s realizátory projektů za účelem nastavení hodnotících dotazníků. Současně s tímto probíhala
jednání pracovních skupin v rámci oblastí Bydlení, Prevence kriminality, Rodiny a zdraví a Zaměstnanosti
za účelem revize jednotlivých opatření v rámci SPSZ. Do konce července 2018 zástupci ASZ sestaví
revizní dokument SPSZ a souhrnnou zprávu zachycující dopady projektů realizovaných v rámci KPSVL.
V průběhu srpna 2018 proběhne připomínkové řízení a v září 2018 by měly být tyto dokumenty předloženy
RMO a ZMO k informaci.

Pan Živčák v rámci prezentace pokračoval tématem publicity a PR aktivitami SPSZ. Aktuální informace
a informace k projektům naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz.
Pan Živčák poděkoval přítomným členům za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 25. června 2018
Zrevidoval a schválil: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Dne: 26. června 2018
Prezentace - 9. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
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