Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální práce a metodiky
Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Zápis z jednání

Pracovní skupina Zaměstnanost
5.2.2019
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 406
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Monitoring aktuálního stavu projektů OPZ
Nonverba, z.s. – paní Glasnáková informovala o průběhu projektu „Příprava na trh práce“. Projekt bude
ukončen k 31.1.2019. Dosud bylo podpořeno 75 klientů, 14 klientům se podařilo najít zaměstnání.
Vzájemné soužití, o.p.s. – paní Biháriová seznámila členy pracovní skupiny s průběhem realizace projektu
„Ruku v ruce do práce“, který trvá do 31.5.2019. V rámci projektu jsou realizovány motivační kurzy
a tréninková pracovní místa. Po absolvování kurzu „Asistent pedagoga“ se podařilo většině absolventů najít
pracovní uplatnění.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – organizace realizuje projekt „Motivační programy –

komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými“, v rámci kterého řeší v současné
době nejčastěji dluhovou problematiku a podávání insolvenčních návrhů.
Nová šance, z.s. – pan Panoc informoval o průběhu projektu „Nová šance pro integraci osob po návratu
z výkonu trestu“, který vstupuje do závěrečné třetiny (konec projektu k 31.12.2019). V rámci projektu
realizují i vzdělávací aktivity pro osoby ve výkonu trestu, kde nyní zaznamenali zvýšený zájem ze strany
věznic o realizaci těchto aktivit.
Sociální podnikání
Melivita s.r.o. – pan Hodeček informoval o ukončení projektu k 31.1.2019. Sociální podnik nyní rozšířil

svou nabídku cateringu a dalších služeb k zajištění dalšího fungování a soběstačnosti. Nyní podnik dosahuje
cca 75 % obratu, který je potřebný k soběstačnosti.
Informace Úřadu práce České republiky
Úřad práce ČR – v rámci této oblasti ÚP ČR realizuje projekt „Příležitost dělá zaměstnance“, který měl

původně být ukončen v létě 2019. Nyní byl díky navýšení rozpočtu prodloužen až do roku 2022. Projekt je
realizován v rámci celého Moravskoslezského kraje, mimo Ostravu i např. v Karviné, Třinci, Bruntále,
Krnově.
2. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování paní Dopitová informovala členy pracovní skupiny
o dalších možnostech financování projektů v oblasti zaměstnanosti s využitím aktuálních výzev v oblasti
OPZ - výzvy č. 90, č. 83 a č. 129.
Statutární město Ostrava v současné době připravuje Tématický akční plán pro oblast bydlení, která je
prioritou města. Oblast bydlení a podpory sociálního bydlení je dlouhodobě jednou z hlavních priorit
sociální politiky města. Prostřednictvím návazného projektu chce tak město pokračovat ve svých aktivitách
v rámci rozvoje a podpory sociálního bydlení. Zástupce Magistrátu města Ostravy pan Živčák představil
základní parametry Tématického akčního plánu.
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3. Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Paní Abrlová informovala členy o osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jedná se o doklad (osvědčení)
o tom, že jeho držitel umí a může legálně vykonávat povolání v daném oboru. Může sloužit jako podklad
pro získání výučního listu. Bližší informace lze získat na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz
nebo u autorizované osoby. K získání osvědčení musí klient prokázat své znalosti a úspěšně složit zkoušku.
Zkouška je vykonána před autorizovanou osobou, která ověří odbornost (kvalifikaci) vymezenou
kvalifikačním standardem příslušné kvalifikace. Požadavky na zkoušku jsou dány hodnoticím standardem
pro danou profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. Členové obdrželi k dalšímu využití letáčky
s informacemi pro cílovou skupinu a letáčky pro pracovníky.

4. Aktualizace sociálně vyloučených lokalit v Ostravě

Zástupce ASZ paní Maléřová byla oslovena pracovníky Úřadu práce ČR v Ostravě s poptávkou
na aktualizaci dat o sociálně vyloučených na území města Ostravy. Potřebu aktualizace těchto dat si
uvědomují i zástupci Magistrátu města Ostravy. Získané aktualizované údaje mohou být důležitým
podkladem pro další vyjednávání o potřebnosti aktivit. K vytvoření aktualizovaného dokumentu budou
využity informace z několika zdrojů. Cílem je vytvořit dokument, který bude veřejně dostupný. Se členy
byla diskutována změna pojmu sociálně vyloučené lokality na oblast se zvýšenou koncentrací sociálního
vyloučení. Členové se obávají této změny v souvislosti s terminologií lokalitách. Zástupci ASZ ověří na
řídícím orgánu možné dopady změny pojmosloví na současné projekty.
5. Představení Helping for all

Výkonný ředitel spolku Helping for all pan Linart představil aktivity organizace, které se zaměřují
na zaměstnávání osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Na podzim 2018 spolek realizoval Veletrh
práce ALL JOBS v obchodním centru Galerie. V současné době připravují ve spolupráci s Nadací
Vodafone projekt sociálních kaváren. Cílem je zaměstnat osoby ze sociálně vyloučených lokalit a současně
i vytvořit prostor pro setkávání s občany majority, vzdělávací aktivity apod. Otevření kavárny v Ostravě je
plánováno na červen 2019.

Další jednání pracovní skupiny je naplánováno dne 2.4.2019.
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