Zápis z jednání pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost v rámci spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování
Datum a místo konání: 23.3.2015, 13:00, místnost č. 633, Integrovaný dům
Přítomni: dle prezenční listiny

Byly projednávány následující body:
1) Cíle spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Zástupce Agentury pro sociální začleňování (ASZ) přítomné členy pracovní skupiny seznámil s agendou
pracovní skupiny, návaznost na stávající strategické dokumenty, organizační strukturou, přípravou
Strategického plánu sociálního začleňování a programem jednání:
•

V Zastupitelstvu města Ostravy bylo schváleno uzavření Memoranda o spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování, ve kterém je definováno nastavení spolupráce.

•

Na základě rozhodnutí Rady městem Ostravy byl ustaven Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování. Náplní činnosti řídícího výboru bude stanovit vizi a základní směr
spolupráce, navrhování klíčových projektů, na návrh pracovní skupin schvaluje Strategický plán
sociálního začleňování jako soubor priorit, cílů a zásobníků projektů. Členy řídícího výboru jsou
zástupci statutárního města Ostravy, městských obvodů, Krajské pobočky Úřadu práce ČR, Policie
ČR, Moravskoslezského kraje, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí atd.

•

Vedle řídícího výboru byly ustaveny 3 pracovní skupiny, tj. pracovní skupina Vzdělávání a
zaměstnanost, pracovní skupina Bydlení, prevence kriminality a sociální služby, které mají návaznost
na program „Sociální inkluze Ostrava“ (projektové a koncepční pracovní skupiny) a nově vytvořená
pracovní skupina Legislativa. Členové projektových a koncepčních pracovních skupin jsou jmenování
rozhodnutím řídícího výboru. Členy těchto pracovních skupin jsou zástupci systému komunitního
plánování, zástupci nestátních neziskových organizací, které zaslaly ASZ své projektové záměry a
dále zástupci odborů statutárního města Ostravy, zástupci městských obvodů atd. Náplní činností
pracovních skupin bude projednávat dle agendy všechny projektové záměry, plánovat, realizovat a
evaluovat projektové aktivity, navrhovat koncepční změny, monitorovat a zasazovat se o logické
propojení jednotlivých aktivit, monitorování naplňování Strategického plánu sociálního začleňování.

•

Spolupráce ASZ se statutárním městem Ostrava vychází ze tří základních dokumentů, tj. Sociální
inkluze Ostrava, 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na
období 2015-2018 a Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015-2016. Tyto
dokumenty vytyčují základní cíle spolupráce, základní trendy. V rámci přípravy Strategického plánu
sociálního začleňování prohlubuje spolupráci. Strategický plán sociálního začleňování je připravován
ASZ, jehož součástí je analýza cílové skupiny, problematika bydlení, situace v ubytovnách,
bezdomovectví, vzdělávání atd. V rámci pracovních skupin bude konzultována a specifikována
obsahová stránka Strategického plánu sociálního začleňování.

Pozn. Další informace – viz příloha č.1 Prezentace

2) Představení projektových záměrů
Nestátní neziskové organizace představily své projektové záměry, které zaslali ASZ, které budou ještě dále
konzultovány (členěno dle oblasti spolupráce a čísla projektové fiše):
Zaměstnanost
5. Kleos - Stavební podnik
Cílem projektu bude zřízení sociálního podniku Armádou spásy v ČR. V rámci budoucí činnosti jsou již
předjednány smlouvy o spolupráci při zadávání subdodavatelských zakázek sociálně odpovědných firem.
6. Rubikon - Od mentoringu k pracovnímu uplatnění
Cílem projektu bude reintegrace osob s trestní minulostí, jehož součástí jsou mzdové příspěvky a
podporované zaměstnávání. Projekt je mimo koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
2. Centrum sociálních služeb - Zvyšování zaměstnatelnosti osob sociálně vyloučených a vyloučením
ohrožených
Cílem projektu bude zprostředkování zaměstnání a příspěvky na mzdu. Projekt je mimo koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
16. Centrum sociálních služeb - Rozvoj sociálního podnikání
Cílem projektu bude rozvoj již existujícího sociálního podniku. Navazuje na zkušenosti s provozem sociální
firmy zaměstnávající muže sociálně vyloučené a vyloučením ohrožené, podpořenou v rámci programu
Sociální inkluze Ostrava.
25. Diecézní charita - Sociální firma DCHOO
Cílem projektu bude ve spolupráci s Charitou Ostrava založit společný sociální podnik, který bude
zaměstnávat 6 osob. Náplň činnosti bude úklid a stavební práce a část služeb bude dodávána i ostatním
charitním střediskům. V současné době je projednávána se zřizovatelem problematika de minimis.
39. Vzájemné soužití - Do práce ruku v ruce II
Cílem projektu bude zprostředkování zaměstnání osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně
vyloučeným formou doprovodu při hledání zaměstnání. Bude navázána spolupráce s projektem Úřadu práce
ČR Příležitost dělá(t) zaměstnance.
40. Vzájemné soužití - Cesta do práce
Cílem projektu bude realizace rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Budou vytipovány
obory a rekvalifikace budou předcházet již domluveným pracovním místům. Zakončení kurzu bude
odpovídat národní soustavě kvalifikací.
44. Centrom - Udržení a rozšíření zaměstnanosti Centrom - Impex
Cílem projektu bude udržení sociální podniku Centrom Impex a zaměření na údržbářské práce.
56. Občanská poradna - Zaměstnání především
Cílem projektu bude realizace aktivizačních programů, zprostředkování zaměstnání včetně mzdových
příspěvků. Projekt je mimo koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
Vzdělávání
14. Centrum sociálních služeb - Osvětová činnost na ZŠ v rámci primární prevence - zážitkové přednášky
Cílem projektu bude realizovat programy v rámci primární prevence pro žáky základních škol. Zástupci
statutárního města Ostravy požadují k projektové fiši doložení potřebnosti ze strany škol.
15. Centrum sociálních služeb - Práce s dětmi rodin ohrožených sociálním vyloučením
Cílem projektu bude předškolní výchova, příprava pro vstup na základní školu, doučování žáků a aktivity
realizované ve spolupráci se základními školami.
19. Don Bosco - Aby se mladým život vydařil
Cílem projektu bude sociálně výchovná činnost prostřednictvím klíčového pedagoga, večerní školy,
spolupráce s rodinou, mentoringem, víkendovými pobyty, práce s dětmi, kteří vstupují do světa práce.
Aktivity budou prohlubovat současnou činnost ke zvýšení efektivity a trvalého dopadu na děti i jejich rodiny.

22. Diecézní charita - Podpora školní docházky
Cílem projektu bude podporovat školní docházku formou terénní podpory žáků se zaměřením na vzdělávání
a spolupráci se školami. Podpůrnými aktivitami bude doučování, efektivní trávení volného času atd.
Nestátní nezisková organizace považuje za potřebné, aby statutární město Ostrava koordinovalo aktivity
projektu.
26. Diecézní charita - Předškolní příprava dětí a rodičů
Cílem projektu bude kvalitní předškolní vzdělávání dětí. Aktivity v rámci projektu budou probíhat částečně
v komunitním centru a částečně terénní prací přímo v rodinách. Bude navázána a rozvíjena spolupráce
s mateřskými školami, zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a rodiči atd.
28. Vzájemné soužití - Co už Brouček umí
Cílem projektu bude podpora dětí a jejich rodičů se zaměřením na předškolní výchovu formou provozování
nízkoprahových předškolních klubů. Nebude alternováno klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude
příprava dětí pro vstup do standartní mateřské školy.
31. Vzájemné soužití - Kvalitní škola, základ života a inkluze
Cílem projektu bude integrace děti do základních a středních škol prostřednictvím oslovování ředitelů škol,
asistentů pedagoga, působením na rodiče dětí. Zástupce ASZ informoval, že budou nabízet školám zajištění
asistentů pedagoga prostřednictvím klíčového projektu města v oblasti vzdělávání.
38. Vzájemné soužití - Řemesly k lepšímu uplatnění
Cílem projektu bude přechod a udržení dětí na střední školu. Aktivity budou realizovány prostřednictvím
neformálního vzdělávání, získávání řemeslných dovedností mládeže v sociálně vyloučených lokalitách,
spolupráce se školami.
41. Společně-Jekhetane - Rovný start
Cílem projektu bude podpora dětí a rodičů se zaměřením na předškolní výchovu. Nebude alternováno
klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude příprava dětí na vstup do mateřských a základních škol.
Projekt je komunikován se školskými zařízeními.
46. Centrom - Včasná péče a předškolní výchova Centrom
Cílem projektu bude podpora dětí a rodičů se zaměřením na předškolní výchovu. Nebude alternováno
klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude příprava dětí na vstup do mateřských a základních škol.
Projekt je komunikován se školskými zařízeními.
51. Bílý nosorožec - Společně ke vzdělání
Cílem projektu bude realizace tzv. mama klubu, předškolního vzdělávacího klubu. Nebude alternováno
klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude příprava dětí na vstup do mateřských a základních škol.
Projekt je komunikován se školskými zařízeními.
59. Armáda spásy - Dětské skupiny
Cílem projektu bude podpora dětí a rodičů zaměřených na předškolní výchovu v rámci stávajícího
komunitního centra. Nebude alternováno klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude příprava dětí na
vstup do mateřských a základních škol. Projekt je komunikován se školskými zařízeními.
61. Sdružení sociálních asistentů – Nízkoprahový předškolní klub
Cílem projektu bude podpora dětí a rodičů zaměřených na předškolní výchovu prostřednictvím provozování
nízkoprahového předškolního klubu, socializačně-vzdělávací aktivity pro rodiče.
66. Beleza –Mamaklub
Cílem projektu bude podpora dětí a rodičů zaměřených na předškolní výchovu prostřednictvím provozování
nízkoprahového předškolního klubu. Nebude alternováno klasické vzdělávání, ale základní aktivitou bude
příprava dětí na vstup do mateřských a základních škol.
67. Vzděláním vstříc budoucnosti
Projekt bude zaměřen na doučování, podpora vzdělávání a motivační volnočasové aktivity pro děti.

Klíčový projekt: Podpora rovného přístupu ke vzdělání – je připravován ve spolupráci ASZ a statutárního
města Ostravy. Na základě dotazníkového šetření je zjišťována potřebnost základních a mateřských škol
(asistenti pedagoga, školní psychologové, vzdělávání pedagogů, sociální pedagog atd.). Následně bude
vytvořena fiše k projektu, který bude podávat a dále administrovat statutární město Ostrava. Projekt je
zaměřen na všechny žáky ohrožené školním neúspěchem.
NA ZÁKLADĚ HLASOVÁNÍ BYLY SCHVÁLENY PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VČETNĚ KLÍČOVÉHO
PROJEKTU VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY PRACOVNÍ SKUPINY.
3) Další postup
• Strategický plán sociálního začleňování bude dále rozpracován a diskutován na dvou setkáních
pracovních skupin (duben, květen). Bude navržena soustava cílů, potřebnost, doplnění informací.
V rámci zapojení členů řídícího výboru budou s nimi individuálně během měsíce dubna projednány
projektové záměry a budou požádání o formulaci vize, potřebnosti atd.
• Všechny projektové záměry budou v nejbližší době projednány s Moravskoslezským krajem a
indikativní seznam bude předložen i na ministerstva.
• Mezi členy pracovní skupiny budou rozeslány poptávané projektové záměry s možností zapojit se do
přípravy a realizace projektových záměrů anebo navrhnout další projektové aktivity.
4) Diskuse
5) Závěr

Zapsali: Denisa Wurstová a Martin Brezina
V Ostravě dne 23.3.2015.

