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Jednání 10. Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

27.8.2018
13.00 hod.
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 206a
Dle listiny přítomných

Program jednání: Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018
(Bc. Nohavicová, Mgr. Mochťák – ASZ)

Program jednání zahájil pan Mariánek (náměstek primátora SMO).
Prezentací Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 provázela
paní Nohavicová a pan Mochťák.
Pan Mochťák uvedl, že prezentace seznamuje s výstupy Vyhodnocení Strategického plánu sociálního
začleňování Ostrava, 2015-2018 (dále jen SPSZ). Jako podklady sloužily výsledky monitoringu
realizovaných projektů s lokálními partnery a výstupy pracovních skupin.
Paní Nohavicová prezentaci zahájila shrnutím průběhu spolupráce města Ostravy a ASZ, která započala
v roce 2015 schválením memoranda o spolupráci a v červnu 2015 schválením SPSZ. V průběhu března
až srpna 2018 probíhalo zpracování Vyhodnocení SPSZ v rámci jednání pracovních skupin a monitorování
realizovaných projektů. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
je realizováno celkem 24 projektů z Operačního programu Zaměstnanost a 4 projekty z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o celkovém objemu 233 mil. Kč. Dále je realizováno 12 projektů
z Integrovaného operačního programu v celkové alokaci 134 mil. Kč. V průběhu spolupráce proběhlo více
než 60 jednání pracovních skupin, vzdělávacích akcí a seminářů (zaměřeny na dluhovou problematiku,
facilitaci, zdraví cílové skupiny).
Vyhodnocení SPSZ je rozděleno dle jednotlivých oblastí – bydlení, prevence rizikového chování, rodina
a zdraví, vzdělávání a zaměstnanost. Pro vyhodnocení byly použity výstupy z jednání pracovních skupin,
na kterých se členové snažili ověřit platnost tvrzení z původního SPSZ a verifikovat nové problémy
a příčiny. Vytvořené grafy – stromy jsou přílohou Vyhodnocení SPSZ.
V další části prezentace paní Nohavicová informovala o stavu plnění obecných cílů – priorit dle SPSZ
v rámci jednotlivých oblastí a uváděla témata, která je třeba v dané oblasti dále řešit. Aktuálním
vyhodnocením realizovaných projektů bylo zjištěno, že z celkového počtu 58 priorit SPSZ je
28 splněno zcela a 22 částečně (jednou z příčin částečného plnění je postupné zahajování jednotlivých
projektů, které budou ukončeny až v letech 2019-2020). Neplněno je 8 priorit z důvodů nerealizace projektů
na danou prioritu. Následně předala slovo panu Mochťákovi, který se věnoval oblasti vzdělávání.
Pan Mochťák uvedl, že oblast vzdělávání je částečně vyčleněna z vyhodnocování, protože je řešena
prostřednictvím Místního plánu inkluze. Ten bude vyhodnocen v rámci vlastního procesu vyhodnocení.
V rámci této oblasti jsou realizovány 4 projekty, z nichž 2 realizuje město Ostravy. Aktivity projektů jsou
zaměřeny na zvýšení školní úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
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Dále představil návazné aktivity zaměřené na naplnění cílů projektů. ASZ chce realizovat další vzdělávací
akce na základě potřeb partnerů. Další oblastí spolupráce může být i vznik dluhové platformy ve spolupráci
s experty ASZ. Podstatné je i zajištění dalšího financování zahájených aktivit v projektech, které jsou
financovány v rámci KPSVL výzev. To již nebude možné a realizátoři budou moci žádat o finance
z otevřených výzev, kdy ASZ může poskytnout podporu v oblasti projektového poradenství. Pan Mochťák
ocenil nastavení spolupráce s městem Ostravou již v počátcích, což byla velká zásluha Mgr. Martina
Navrátila, Ph.D.

Pan Mariánek ocenil přínos spolupráce s ASZ v získání velkého objemu financí pro realizaci projektů.
Nevidí úspěchy projektů jenom v dosažených číslech a indikátorech, ale ve zlepšení životních
podmínek samotných obyvatel města. Sám se angažoval v rámci vyjednávání s městskými obvody

o získání sociálních bytů, kterých se podařilo získat celkem 105. Tato jednání nebyla mnohdy jednoduchá,
ale velmi oceňuje, že k dnešnímu dni se podařilo zabydlet již 85 bytů a další jsou v přípravě. Realizace
projektů mnohdy nebyla snadná a realizátoři měli jiné představy o realizaci a fungování. V průběhu se ale
vše vyjasnilo a ustálilo. Velmi oceňuje i úspěšné projekty v oblasti vzdělávání. Zejména u nich bude
důležité najít finanční prostředky na udržení kvalitních pracovníků na školách i po skončení projektů.
Vyzdvihl úspěch projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, který byl oceněn
Evropskou unií a stal se jedním z finalistů prestižního ocenění RegioStars 2018, soutěže o nejlepší
evropský projekt.
Vyjádřil své poděkování zástupcům Agentury pro sociální začleňování, zejména bývalému vedoucímu
Regionálního centra Východ Mgr. Martinovi Navrátilovi, Ph.D.
Pan Mariánek poděkoval za účast a spolupráci členům Řídícího výboru a jejich zapojení během všech
10 uplynulých jednání.
Paní Rovňáková (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO) uvedla, že počátek spolupráce

s ASZ nebyl snadný, ale vše se podařilo. Je důležité si uvědomit, projekty této oblasti nejsou vždy
populární, ale je důležitá spolupráce s NNO a ostatními orgány. Poděkovala za podporu vedení města
a za spolupráci s městskými obvody, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími partnery.
V závěru vyzval pan Mariánek přítomné členy k hlasování: „Řídící výbor po projednání schvaluje
Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 a zároveň doporučuje
orgánům města schválit tento dokument“.
Hlasování: schváleno (13 přítomných členů)
Počet členů PRO: 13
Počet členů PROTI: 0
Zdrželi se: 0

V rámci závěrečné diskuze Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava ocenil přístup města Ostravy
k řešení sociálních problémů obyvatel, zejména komunitní plánování, podporu různých platforem
pro sdílení zkušeností a podporu spolupráce mezi Magistrátem města Ostravy a nestátními neziskovými
organizacemi.
Mgr. Jiří Hudec (odbor strategického rozvoje MMO) vyjádřil názor, že městu Ostrava chybí koncepce
bydlení. Domnívá se, že by tento strategický dokument pomohl ke stabilizaci obyvatel. V současné době

probíhají různé propagační akce na téma města jako dobrého místa pro život a díky koncepci bydlení by se
i Ostrava mohla stát takovým místem. V posledních letech dochází k úbytku počtu obyvatel a je potřeba
podniknout kroky ke zlepšení této situace.
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Ostatní členové vyjádřili svůj souhlas s potřebou přijetí koncepce bydlení, ale uvědomují si, že se

jedná o strategické rozhodnutí, které budou muset učinit noví zástupci města po podzimních volbách.

Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 31.8.2018
Zrevidoval a schválil: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Dne: 5.9.2018
Příloha: Prezentace - 10. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování
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