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ÚVOD K VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU A PŘEHLEDU 
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH 
AKTIVIT VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2021 
 

„Přehled poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit 5. Komunitního plánu sociálních 
služeb  
a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022“ (dále jen Přehled), svým obsahem 
konkretizuje záměry a vize uvedené ve schváleném dokumentu „5. Komunitní plán sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022“ (dále jen 5.KP). 

Zpracování každoročního Přehledu vyplývá z dokumentu 5. KP jehož pokračování a realizaci schválilo 
zastupitelstvo města (usnesení č. 2414/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018). Dokument navazuje na 
významné strategické materiály na krajské a národní úrovni a je v souladu se zákonem č.108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

Pro vyhodnocení jednotlivých sociálních služeb a klíčových aktivit byl sledován rozdíl 
předpokládaných  
a skutečných neinvestičních nákladů, úbytek/přírůstek klientů a procentuální podíl SMO na nákladech 
pro zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit.  

Sociální služby a související aktivity zajišťují nestátní neziskové organizace  (dále jen NNO), 
příspěvkové organizace zřizované městem (dále jen PO SMO), městské obvody a jejich příspěvkové 
organizace (dále jen ÚMOb). 

V roce 2021 podpořilo SMO 119 organizací, které poskytují 186 sociálních služeb (tabulka č.1) a 
175 souvisejících aktivit (tabulka č.2). 

U jednotlivých pracovních skupin je uveden souhrn služeb, které jsou dané cílové skupině občanů 
poskytovány, včetně vyčíslení plánovaných a reálných neinvestičních nákladů na provoz konkrétních 
služeb v roce 2021. V grafech u statistického přehledu jednotlivých cílových skupin je také uvedena 
částka, která byla vyčíslena při sestavování 5.KP v srpnu 2018. 

Celkové neinvestiční náklady na zajištění všech sociálních služeb a souvisejících aktivit včetně 
zajištění procesu komunitního plánování v roce 2021 byly vyčísleny ve výši 2 311 603 084 Kč.   

Sociálních služeb využilo v roce 2021 24 465 osob (tabulka č.3). Největší skupiny uživatelů jsou  
v cílových skupinách Senioři (6 188), Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučení (3 815) a Děti a rodina (3 254). Souvisejících aktivit, u kterých byla evidována 
návštěvnost, využilo v roce 2021 celkem 119 703 osob (počet nezahrnuje návštěvníky otevřených 
hřišť). 
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Tabulka č. 1 – Přehled poskytovaných sociálních služeb v roce 2021 
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odborné sociální poradenství 2 2 2 8 2 1 3 20

osobní asistence 3 2 5

pečovatelská služba 10 10

tísňová péče 0

průvodcovské a předčitatelské  

služby
0

podpora samostatného bydlení 1 4 5

odlehčovací služby 6 3 9

centra denních služeb 3 2 5

denní stacionáře 1 5 6

týdenní stacionáře 1 1

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením
5 5

domovy pro seniory 13 13

domovy se zvláštním režimem 8 3 1 1 13

chráněné bydlení 4 3 7

soc. služby poskytované ve 

zdrav. Zařízeních
1 1

raná péče 1 1 2 4

telefonická krizová pomoc 1 1

tlumočnické služby 2 2

azylové domy 12 12

domy na půl cesty 1 1

kontaktní centra 1 1

krizová pomoc 1 2 3

intervenční centra 1 1

nízkoprahová denní centra 2 2

nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež
6 2 8

noclehárny 3 3

služby následné péče 1 3 4

sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
1 5 4 10

soc. aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdrav. 

postižením

2 1 3

sociálně terapeutické dílny 2 5 7

terapeutické komunity 2 2

terénní programy 4 4 1 2 11

sociální rehabilitace 3 3 2 3 11

celkem služeb 50 18 4 4 37 15 26 16 5 11 186
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Tabulka č. 2 – Přehled poskytovaných souvisejících aktivit v roce 2021  
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počet souvisejících aktivit 14 18 4 4 37 15 3 1 75 4 175 

   Celkem souvisejících aktivit 14 18 4 4 37 15 3 1 75 4 175 
  
Tabulka č. 3 – Přehled počtu uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit v roce 2021  
 

cílová skupina 
klienti soc. služeb 

2021 
klienti souvisejících 

aktivit 2021 

senioři 6 188 2 925 *) 

občané s duševním   
onemocněním a  

    psychosociálními obtížemi 
2 835 1 825 

občané se zrakovým postižením 243 7 191 

občané se sluchovým postižením 200 178 

občané s mentálním, tělesným a  
    kombinovaným postižením 

1 144 10 545 *) 

děti a rodina 3 254 1 224 *) 

občané ohroženi sociálním  
     vyloučením a sociálně vyloučení 

3 815 93 075 

romské etnikum 3 122 10 *) 

prevence kriminality     785 24 342 **) 

protidrogová prevence  
2 879 2 723 

celkem 24 465 119 703 
  *) počty včetně dobrovolníků  

**)  nejsou započteni návštěvníci otevřených hřišť Konec stránky  
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Struktura a zdroje financování  

Celkové náklady v roce 2021 na zajištění všech sociálních služeb a aktivit vyjádřených v Přehledu činí  
2 367 894 957 Kč, z toho neinvestiční náklady tvoří 2 311 603 084 Kč a investiční náklady 56 291 873 
Kč (tabulka č. 4). 

V porovnání s rokem 2021 jsou sledovány zejména neinvestiční výdaje na zajištění realizace 
sociálních služeb a souvisejících aktivit. Plánované náklady na rok 2021 činily 2 131 502 451 Kč, 
v konečném vyúčtování byly vyčísleny reálné náklady na zajištění provozu na 2 311 603 084 Kč, tzn. 
že oproti předpokladům byl provoz zajištěn částkou vyšší o více než 180 100 633 Kč (tabulka č.5).  

Finanční prostředky vynaložené statutárním městem Ostrava (dále jen SMO) činí 454 095 286 Kč, 
což  představuje 19,55 % z celkového objemu finančních zdrojů. Statutární město Ostrava je tak 
3. nejvýznamnějším donátorem. Finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města můžeme dále dělit 
na finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím dotačního řízení a na zajištění provozu  
PO SMO 391 866 306 Kč a finanční prostředky vynaložené městskými obvody 62 228 980 Kč. 

Ze státního rozpočtu ČR kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí byla vyplacena celková 
částka 701 148 383 Kč, což řadí MPSV na první místo mezi přispěvateli a tvoří 30,18 % všech zdrojů. 

V pořadí druhými největšími přispěvateli jsou samotní uživatelé služeb s částkou 573 593 903 Kč a 
24,69 % všech zdrojů financování.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vynaložil částku 185 221 144 Kč.  

Z darů a nadací bylo v roce 2021 získáno 28 469 312 Kč. 

Ostatní zdroje činí 262 287 158 Kč (příjmy od zdravotních pojišťoven, dotace Úřadu práce, vlastní 
výdělečná činnost, členské příspěvky a jiné aktivity organizací). 

Celkový přehled získaných finančních prostředků vyjádřený podle zdrojů financování v roce 2021 
naleznete v přiložených dokumentech (viz tabulka č. 6 a tabulka č.7).  

  
Tabulka č. 4 – Přehled nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 
2021  

cílová skupina neinvestiční náklady investiční náklady celkem 

senioři 1 384 270 337 23 801 179 1 408 071 516 

občané s duševním  
    onemocněním  

a psychosociálními obtížemi 150 044 759 0 150 044 759 

občané se zrakovým postižením 14 409 716 0 14 409 716 

občané se sluchovým postižením 9 326 261 0 9 326 261 

občané s mentálním, tělesným a  
     kombinovaným postižením 410 060 872 32 290 694 442 351 566 

děti a rodina 55 994 655 0 55 994 655 

občané ohroženi sociálním  
     vyloučením a sociálně vyloučení 155 200 923 0 155 200 923 

romské etnikum 49 448 025 0 49 448 025 

prevence kriminality 36 059 218 0 36 059 218 

protidrogová prevence 46 788 318 200 000 46 988 318 

Celkem 2 311 603 084 56 291 873 2 367 894 957 
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Tabulka č. 5 – Porovnání předpokládaných a reálných neinvestičních nákladů na zajištění   
                        sociálních služeb a souvisejících aktivit v roce 2021  
  

cílová skupina rozpočet náklady rozdíl % 

senioři 1 246 586 716 1 384 270 337 137 683 621 11,04% 

občané s duševním  
    onemocněním a  
    psychosociálními obtížemi 145 064 888 150 044 759 4 979 871 3,43% 

občané se zrakovým  
    postižením 13 675 207 14 409 716 734 509 5,37% 

občané se sluchovým  
    postižením 9 663 800 9 326 261 -337 539 -3,49% 

občané s mentálním,  
tělesným a kombinovaným  
postižením 383 312 115 410 060 872 26 748 757 6,98% 

děti a rodina 57 515 666 55 994 655 -1 521 011 -2,64% 
občané ohroženi sociálním  
vyloučením a sociálně  
vyloučení 133 391 623 155 200 923 21 809 300 16,35% 

romské etnikum 52 762 565 49 448 025 -3 314 540 -6,28% 

prevence kriminality 45 192 963 36 059 218 -9 133 745 -20,21% 

protidrogová prevence 44 336 908 46 788 318 2 451 410 5,53% 

celkem 2 131 502 451 2 311 603 084 180 100 633 8,45% 
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Tabulka č. 6 - Přehled zdrojů sociálních služeb a souvisejících aktivit 5.KP za rok 2021 

 

Cílová oblast SMO 
Městské 
obvody 

Jiné obce 313 MPSV Ministerstva 
KÚ MSK/IP 

MSK/EU 
Klienti Dary, nadace 

ostatní 
zdroje 

CELKEM 

Senioři 194 470 483 58 979 887 2 204 726 379 271 050 59 677 411 62 993 749 471 768 955 9 368 032 152 404 139 1 391 138 432 

Občané s DO a PSO 22 969 499 329 000 433 114 37 153 686 6 356 187 25 914 532 15 620 022 2 175 134 38 346 858 149 298 032 

ZRAK 2 030 000 112 200 9 000 7 088 469 1 839 126 1 137 381 334 714 720 316 1 149 273 14 420 479 

SLUCH 940 000 25 000 144 000 7 534 446 203 317 16 450 181 344 166 175 52 540 9 263 272 

MTKP 118 029 280 470 929 375 650 131 896 853 11 257 664 23 522 612 63 693 239 10 951 746 53 323 895 413 521 868 

Děti a rodina 14 110 722 706 438 100 000 30 382 671 6 063 463 1 957 417 573 309 1 466 962 1 212 477 56 573 459 

SOC 10 180 000 1 460 526 366 000 37 448 674 8 179 297 64 144 637 19 657 150 2 000 888 10 597 790 154 034 962 

RE 6 169 000 0 0 41 022 090 663 429 874 662 0 0 736 315 49 465 496 

Kriminalita 13 897 322 125 000 75 000 6 499 950 9 026 995 950 372 443 952 1 300 440 3 928 486 36 247 517 

Drogy 7 926 000 20 000 969 500 22 850 494 10 178 169 3 709 332 1 321 218 319 619 535 385 47 829 717 

Zajištění procesu KP 1 144 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144 000 

Celkem 391 866 306 62 228 980 4 676 990 701 148 383 113 445 058 185 221 144 573 593 903 28 469 312 262 287 158 2 322 937 234 

Procenta 16,87% 2,68% 0,20% 30,18% 4,88% 7,97% 24,69% 1,23% 11,29% 100,00% 
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Tabulka č. 7 - Přehled finančních zdrojů sociálních služeb a souvisejících aktivit 5.KP v roce 2021 – (procenta) 

  
SMO 

Městské 
obvody 

Jiné obce 313 MPSV Ministerstva 
KÚ MSK/IP 

MSK/EU 
Klienti Dary, nadace 

ostatní 
zdroje 

CELKEM 

Senioři 194 470 483 58 979 887 2 204 726 379 271 050 59 677 411 62 993 749 471 768 955 9 368 032 152 404 139 1 391 138 432 

procenta 13,98% 4,24% 0,16% 27,26% 4,29% 4,53% 33,91% 0,67% 10,96% 100,00% 

Občané s DO a PSO 22 969 499 329 000 433 114 37 153 686 6 356 187 25 914 532 15 620 022 2 175 134 38 346 858 149 298 032 

procenta 15,38% 0,22% 0,29% 24,89% 4,26% 17,36% 10,46% 1,46% 25,68% 100,00% 

ZRAK 2 030 000 112 200 9 000 7 088 469 1 839 126 1 137 381 334 714 720 316 1 149 273 14 420 479 

procenta 14,08% 0,78% 0,06% 49,16% 12,75% 7,89% 2,32% 5,00% 7,97% 100,00% 

SLUCH 940 000 25 000 144 000 7 534 446 203 317 16 450 181 344 166 175 52 540 9 263 272 

procenta 10,15% 0,27% 1,55% 81,34% 2,19% 0,18% 1,96% 1,79% 0,57% 100,00% 

MTKP 118 029 280 470 929 375 650 131 896 853 11 257 664 23 522 612 63 693 239 10 951 746 53 323 895 413 521 868 

procenta 28,54% 0,11% 0,09% 31,90% 2,72% 5,69% 15,40% 2,65% 12,90% 100,00% 

Děti a rodina 14 110 722 706 438 100 000 30 382 671 6 063 463 1 957 417 573 309 1 466 962 1 212 477 56 573 459 

procenta 24,94% 1,25% 0,18% 53,70% 10,72% 3,46% 1,01% 2,59% 2,14% 100,00% 

SOC 10 180 000 1 460 526 366 000 37 448 674 8 179 297 64 144 637 19 657 150 2 000 888 10 597 790 154 034 962 

procenta 6,61% 0,95% 0,24% 24,31% 5,31% 41,64% 12,76% 1,30% 6,88% 100,00% 

RE 6 169 000 0 0 41 022 090 663 429 874 662 0 0 736 315 49 465 496 

procenta 12,47% 0,00% 0,00% 82,93% 1,34% 1,77% 0,00% 0,00% 1,49% 100,00% 

Kriminalita 13 897 322 125 000 75 000 6 499 950 9 026 995 950 372 443 952 1 300 440 3 928 486 36 247 517 

procenta 38,34% 0,34% 0,21% 17,93% 24,90% 2,62% 1,22% 3,59% 10,84% 100,00% 

Drogy 7 926 000 20 000 969 500 22 850 494 10 178 169 3 709 332 1 321 218 319 619 535 385 47 829 717 

procenta 16,57% 0,04% 2,03% 47,77% 21,28% 7,76% 2,76% 0,67% 1,12% 100,00% 
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VYHODNOCENÍ–SPOLEČNÉ (PRŮŘEZOVÉ) CÍLE 2021
Cíl 1

Opatření 1.1

Zachovat proces 
komunitního plánování ve 
městě Ostrava a 
organizační strukturu KP

splněno
Investice: 0 Kč

Neinvestice: 1 144 000 
Kč

Výstup:

Počet PS: 10
Počet členů PS: cca 250
Počet členů MT: 25
Počet setkání/online jednání PS: 43
Počet setkání MT: 6
Počet odpracovaných hodin manažerů: 1 132

Slovní hodnocení:
V roce 2021 byl proces komunitního plánování v Ostravě 
financován z rozpočtu statutárního města Ostravy s 
celkovým rozpočtem ve výši 1 144 000 Kč, byla 
zachována struktura 10 pracovních skupin a 
manažerského týmu. SMO se jako aplikační garant 
zapojil do realizace projektu Ostravské univerzity v 
Ostravě „Optimalizace komunitního plánování sociálních
služeb na úrovni obcí“ v období 04/2020-12/2022. Cílem 
projektu je vyvinout metodiku optimalizace nastavení 
komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. 
Tento cíl bude naplněn ve třech subcílech v případové 
studii města Ostrava:
1. zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování 
sociálních služeb ve městě Ostrava a stanovení 
doporučení;
2. pilotáž stanovených doporučení v rámci procesu 
komunitního plánování sociálních služeb a tvorba 
podkladových analýz ve městě Ostrava;
3. optimalizace metodik nastavení procesů a 
vyhodnocení dopadů komunitního plánování ve městě 
Ostrava.

Plánovat síť sociálních služeb a souvisejících aktivit
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Cíl 2

Opatření 2.1
Zajistit podporu stávající 
sítě sociálních služeb a 
souvisejících aktivit

splněno

Investice: 
(z toho: 
Účelové dotace v oblasti 
SP - 298 000 Kč

Účelové dotace v oblasti 
protidrogové prevence - 
200 000 Kč

Neinvestice:
(z toho: 
Účelové dotace v oblasti 
SP - 105 233 000 Kč

Účelové dotace v oblasti 
PP - 8 376 000 Kč

Účelové dotace v oblasti 
HAND - 15 534 000  Kč

Účelové dotace v oblasti 
PK - 8 593 000 Kč

Účelové dotace v oblasti 
ZDRAV - 3 181 000 Kč

Realizace projektu 
ZDVOP Náruč - 6 000 
000 Kč

Transfery MO, MPO a 
PO - 4 320 000 Kč

Výstup:
Počet uskutečněných kontrol a 
monitorovacích návštěv:
V plánu kontrol za rok 2021 je 147 projektů.  
(z toho: SP - 64 + 2 proběhly na místě, PP - 6 
v plánu kontrol; HAND - 24 + 2 proběhly na 
místě, PK - 22 + 3 proběhly na místě; ZDRAV - 
12, transfery MO, MPO, PO - 10 v plánu 
kontrol, ale zkontrolovány OE téměř všechny 
projekty)

Monitorovací návštěvy: 132 
(z toho: SP - 77, PP - 5, HAND - 25, PK - 15, 
ZDRAV - 10)

Počet sociálních služeb a souvisejících aktivit:
SP - 139 sociálních služeb + 16 souvisejících 
aktivit
PP - 11 sociálních služeb, 5 aktivit
HAND - 53 souvisejících aktivit
PK - 45 souvisejících aktivit
ZDRAV - 30+1 souvisejících aktivit

Slovní hodnocení:
Kontrolni činnost probíhala dle plánu kontrol. Celkem 
proběhlo 7 ohlášených kontrol na místě (v sídle 
organizace), zbylých 133 kontrol probíhá na základě 
doručeného závěrečného vyúčtování v průběhu roku 
2022.

Počet monitoringů byl ovlivněn pokračující 
epidemiologickou situací, kdy v souvislosti s nařízením 
vlády zůstaly některé sociální služby a související aktivity 
uzavřeny či trval zákaz návštěv.

Udržet stávající síť sociálních služeb a souvisejících aktivit včetně efektivního financování
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Cíl 3

Opatření 3.1

Podporovat aktivity pro 
realizaci transformace 
včetně vybudování  
nových služeb 
komunitního typu

splněno
Investice: 49 500 000 Kč 
Neinvestice: 782 144 Kč 

Výstup:
výstavba 6 domků a rekonstrukce 2 objektů 
pro celkem 99 klientů služba DOZP projekt Žít 
normálně: 2 klientské audity a 6 auditů kvality  
metodická, podpora, supervize a odborné 
konzultace v rozsahu 181,5 hodin

Slovní hodnocení: 
V rámci transformačních plánů pobytových služeb 
(DOZP) Domova Barevný svět, Domova Na Liščině a 
Domova Jandova organizace Čtyřlístek-centrum pro 
osoby se ZP Ostrava, p.o. (dále jen Čtyřlístek) 
pokračovala v průběhu roku realizace 2. etapy 
transformace výstavbou nových objektů (celkem 6 
domků - z toho realizátorem bylo SMO u 5 domků a 1 
domek Čtyřlístek a 2 rekonstrukce, kde byl realizátorem 
Čtyřlístek). Stěhování klientů do nových, 
rekonstruovaných a nově vybavených objektů probíhalo 
následovně: a) v roce 2021 -  01/21 Uhrova, Heřmanice 
(9 klientů), 05/21 Trnkovecká, Slezská OVA (12 klientů), 
06/21 Petřkovická, Lhotka (12 klientů) a z důvodu výroby 
vybavení a instalace závěsných systémů v některých 
domcích až b) počátkem roku 2022 - 02/22 - U Rourovny 
a Rošického ve Svinově (celkem 24 klientů), Syllabova, 
Vítkovice (12 klientů) a v 03/22 - Jandova, Zábřeh (18 
klientů) a Vývozní, Hrušov (12 klientů). Dokončením 
výstavby celkem 11 domků (z toho 5 již v roce 2019 a 
2020) a rekonstrukcí 2 objektů byla dokončena investiční 
část transformačního procesu organizace Čtyřlístek pro 
celkem 159 klientů služby DOZP.

Podporovat deinstitucionalizaci (transformaci ústavní péče v péči komunitní) a humanizaci pobytových sociálních služeb
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Opatření 3.2

Humanizovat pobytové 
sociální služby pro 
seniory, individualizovat 
péči a podporovat nové 
metody práce s osobami 
s demencí

splněno
Investice: 11 788 000 Kč

Neinvestice: 733 800 Kč

Výstup:
a) z investičních akcí Relaxační zóna II. etapa 
a vybudování přední zahrady v Domově Iris, 
p.o. Dokončení rekonstrukce střech a 
vybudování pochozí terasy pro klienty v 
Domově Sluníčko, p.o. Projektová 
dokumentace na rekonstrukci koupelen a 
toalet (včetně vodovodního řádu)  v Domově 
Magnolie, p.o. Projektová dokumentace 
obnovy stravovacího provozu v Domově Iris, 
p.o.
b) z neinvestičních akcí - zejména vzdělávání, 
certifikace a uplatňování nových metod práce: 
Cena Česká kvalita v oblasti SS  pro Domov 
pro seniory Kamenec,p.o. Certikát Pracoviště 
proškolené v paliativní péči/paliativním přístupu 
včetně procesu zavádění/vzdělávání - Domov 
Čujkovova, p.o., Domov Korýtko, p.o., Domov 
Magnolie, p.o, Domov Sluníčko, p.o.  a Domov 
Slunovrat,p.o. Vybudování místnosti pro 
Smyslovou aktivizaci a snoezelen v Domově 
Čujkovova, p.o. a Domově pro seniory 
Kamenec, p.o. Certifikát Vážka společnosti 
ČALS v Domově Korýtko, p.o. Obhájení 
standardu nutriční péče v Domově Magnolie, 
p.o.

Slovní hodnocení:  
V průběhu roku 2021 v rámci plánů činnosti jednotlivých 
PO SMO z oblasti sociální péče - pobytové sociální 
služby pro seniory se i přes úkoly související s opatřeními 
proti šíření onemocnění COVID-19 (absence personálu a 
zvýšené náklady na ochranné pomůcky) dařilo plnit úkoly 
související se zvyšováním kvality poskytované péče a 
humanizací a utváření podmínek pro individualizaci péče, 
a to v rovině materiální (kvalita, bezpečnost)  i lidských 
zdrojů (zvyšování odbornosti, kvalifikace).  Běžnou 
součástí praxe pobytových služeb pro seniory je 
uplatňování metod basální stimulace (a průběžné 
vzdělávání, certifikace a recertikace), u některých 
poskytovatelů biografický přístup péče (zejména Domov 
Iris, p.o.)  a vzdělávání v oblastech problematiky 
onemocnění syndromem demence (všichni 
poskytovatelé). Jedním z velkých úkolů směřující k 
humanizaci péče bylo i zahájení na rekonstrukci Domova 
Korýtko, p.o. ve spolupráci ostatních domovů (PO SMO) 
a organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, p.o. (úprava a poskytnutí 
náhradních prostor) - zahájení přípravných kroků od 
08/2021, např. postupné snižování kapacity domova z 
257 na 144, jednání s klienty a jejich blízkými o změně, 
stěhování klientů Domova Korýtko do jiných domovů, 
administrace na KÚ MSK, zpracování zakázky pro 
úpravu náhradních prostor. 
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Cíl 4

Opatření 4.1

Podílet se na mapování 
potřeb cílových skupin a 
dostupnosti bydlení s 
doprovodným sociálním 
programem/sociálních 
bytů

splněno
Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0 Kč

Výstup:
Pravidelně realizované mapování sociálních 
bytů / bytů s doprovodným sociálním 
programem (2x ročně)
Rozvoj spolupráce s oddělením GIS (MMO)
Pravidelné jednání Pracovní skupiny sociálního 
bydlení (2x ročně)
Organizace Kulatých stolů k sociálnímu 
bydlení (2x ročně)

Slovní hodnocení:
Pro účely mapování mapování sociálních bytů využívána 
excelová tabulka, sledované indikátory nastaveny v rámci 
Pracovní skupiny sociálního bydlení.
Mapování aktivit sociálního bydlení / bydlení s 
doprovodným sociálním programem se účastní jednotliví 
poskytovatelé / realizátoři.
V rámci MMO rozvoj spolupráce s oddělením GIS na 
mapovém výstupu - sociální byty na území SMO.
Do činnosti PS a Kulatých stolů jsou zapojeni 
zaměstsnanci magistrátu, městských obvodů, 
neziskových organiazcí, ÚP ČR, akademické sféry, 
MPSV atd.
Reflexe výstupů mapování v rámci jednání Pracovní 
skupiny a Kulatých stolů.

Opatření 4.2

Nastavit systém 
spolupráce a 
zprostředkování 
informací o potřebách 
uživatelů - osob v bytové 
nouzi

splněno
částečně

Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0 Kč

Výstup:
Evaluace projektu Sociální bydlení ve městě 
Ostrava
Analytická práce s žádostmi o sociální byt v 
rámci projektu MMO
Zapojení do evaluace projektu MPSV Sociální 
bydlení - metodická a informační podpora v 
oblasti sociálních agend
Jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení a 
Kulatých stolů k sociálnímu bydlení

Slovní hodnocení:
Fokusní skupiny se zástupci cílové skupiny nebyly 
organizovány (omezené možnosti přípravy a setkávání 
se v návaznosti na pandemii).
Informace o potřebách cílové skupiny (domácností v 
bytové nouzi) systematicky získávána a vyhodnocována 
protřednictvím evaluace projektu Sociální bydlení ve 
městě Ostrava a prostřednictvím vyhodnocování 
podaných žádostí o sociální byt (struktura domácností v 
bytové nouzi, aktuální bytová situace).
Témata potřeb cílových skupin projednávána v rámci 
činnosti Pracovní skupiny sociálního bydlení (2x ročně) a 
Kulatých stolů k sociálnímu bydlení (2x ročně).
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Cíl 5

Opatření 5.1

Rozšiřovat pracovní 
uplatnění osob se 
ztíženým přístupem na 
otevřený trh práce a 
podporovat sociální 
bydlení

částečně 
splněno

Investice: 0 Kč

Neinvestice:  64 516 453 
Kč (z toho SMO 8 489 
000 Kč; řádné VŘ + 
mimořádné VŘ)

Výstup:

Navýšení alokace příslušného dotačního titulu 
o 3 500 000 Kč:
- realizováno pouze v rámci alokace 
příslušného dotačního titulu - v r. 2021 nedošlo 
k navýšení 

2 setkání u kulatého stolu:
- 1 jednání PS Zaměstnanost v r. 2021

Počet nově vzniklých sociálních podniků:
- 0 nových sociálních podniků v roce 2021

45 nově vzniklých pracovních míst/období:
- 16 nově vzniklých pracovních míst v roce 
2021

Slovní hodnocení: 

Projekty z oblasti podpory osob s handicapem byly v roce 
2021 podpořeny v rámci stávajících finančních prostředků 
řádného dotačního řízení částkou 8 389 000 Kč a 
mimořádného dotačního řízení částkou 100 000 Kč. 
Oproti předcházejícímu období byla v roce 2021 absence 
rozvojových finančních prostředků a prostředků dot. titulu 
výnosu daní z hazardních her.

PS Zaměstnanost je platforma pro komunikaci, předávání 
informací o zajištění financování, podporu sociálního 
podnikání. PS se účastní zástupci Agentury pro sociální 
začleňování, MMO, NNO, ÚP ČR a zaměstnavatelů. V 
rámci jednání se realizují vzdělávání a workshopy. 
Partneři mají prostor pro sdílení informací o přípravách a 
průběhu realizace projektů. V roce 2021 proběhlo 1 
jednání této pracovní skupiny.

V roce 2021 bylo ze strany SMO podpořeno 11 sociálních 
podniků, obdobně jako v roce 2020.

V průběhu roku vzniklo 16 nových pracovních míst 
(Družstvo NAPROTI +1; Charita sv. Alexandra +7; 
Charita Hrabyně +1; MELIVITA s.r.o. +3; Spirála Ostrava, 
z.ú. +2; Prádelna PRAPOS s.r.o. +2).

Podporovat zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním
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Cíl 6

Opatření 6.1

Vytvořit místo prvního 
kontaktu - Sociopoint - za 
účelem poskytování 
informací ze sociální 
oblasti pro veřejnost

částečně 
splněno

Investice: 60 500 Kč

Neinvestice: 1 623 
693,25 Kč

financování z OP 
Zaměstnanost v rámci 
projektu "Podpora rozvoje 
sociální práce a služeb v 
Ostravě", reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_09
8/0015265,
realizace 4/2020-7/2022

Celkový rozpočet 
projektu: 3 992 195 Kč

- dotace 3 792 585,25 Kč 
z ESF + státní rozpočet 
ČR
- spolufinancování z 
rozpočtu SMO ve výši 
199 609,75Kč.

Výstup:

- 2 pracovní místa sociálních pracovníků místa 
prvního kontaktu (SP MPK), obsazeny od 
4/2020.

Realizované aktivity:
- 7 akreditovaných kurzů SP MPK;
- 1 případová supervize SP MPK;  
- 6 mezirezortních workshopů:
   * 1 vstupní na téma Osamělý senior (14 
účastníků/14 organizací)
   * 5 evaluačních na téma: Domácí násilí, 
Bezdomovectví a možnosti jeho řešení, 
Dluhová problematika, Osoba s duševním 
onemocněním, Osamělý senior;
- 16 akreditovaných vzdělávácích kurzů v 
rámci podpůrného vzdělávání sociálních 
pracovníků (253 sociálních pracovníků z 
ÚMOb a MMO za rok 2021, 54 jedinečných 
osob).
Pilotní ověření MPK:
- 10/2021 zahájena činnost kanceláře MPK vč. 
spuštění Mobilní aplikace pro odbornou 
veřejnost a bezplatné Zelené linky.  
Dokumenty:
- 5 sad praktických manuálů na vybraná 
témata ze sociální oblasti.

Slovní hodnocení:

Cíl: Vytvořit a pilotně ověřit provoz místa prvního kontaktu 
(MPK) za účelem zefektivnění poskytování základních 
informací a rozvoje mezirezortní spolupráce při řešení 
témat ze sociální oblasti.

Práce na dokumentech pokračovaly v návaznosti na 
zahájení činnosti SP MPK a realizaci workshopů:
- metodika "Postupy, procesy a odpovědnosti MPK" - 
termín dokončení 7/2022;
-  5 sad praktických manuálů na vybraná témata ze 
sociální oblasti - od 10/2021 poskytnuty elektronicky a 
fyzicky zástupcům cílové skupiny projektu k využití v praxi 
(s následnou evaluací v roce 2022);
- Evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu MPK - 
termín dokončení 7/2022.
Informace o projektu a vzniklé dokumenty byly uveřejněny 
na webových stránkách:
- KP Ostrava 
(https://kpostrava.cz/category/skupina/sociopoint/);
- Statutární město Ostrava 
(https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-
socialni-prace-a-metodiky/sociopoint);
- Sociální věci Ostrava!!! 
(https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-
prace/sociopoint/).

Zajistit informovanost laické i odborné veřejnosti včetně mezioborové spolupráce a spolurpváce s městskými obvody
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Opatření 6.2

Zajistit informovanost o 
poskytovatelích 
sociálních služeb, včetně 
informačních kampaní

splněno
Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0 Kč

Výstup:

funkční webový portál
katalog poskytovatelů sociálních služeb
Pořádané akce: 2

Slovní hodnocení:

Od roku 2020 je spuštena nová verze webových stránek 
www.kpostrava.cz. Katalog sociálních služeb byl v roce 
2021 distribuován spolupracujícím subjektům. 
Elektronická verze katalogu je pravidelně aktualizována 
subjekty poskytující sociální služby a související aktivity. S 
ohledem na epidemiologickou situaci se z hromadných 
akcí konal jen Dobrovolník roku a Senior roku, ostatní 
akce byly zrušeny a jejich pořádání přesunuto na rok 
2022.

Opatření 6.3
Vytvářet podmínky pro 
meziresortní spolupráci

částečně 
splněno

Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0 Kč

Výstup:

Uskutečněných akcí: 4

Slovní hodnocení:

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 byly 
omezeně realizovány akce s mezirezortní spoluprací, 
všechny on-line formou.
Započalo společné setkávání zástupců NNO a 
zdravotnických zařízení v rámci reformy psychiatrické 
péče v ČR a ke zkvalitnění péče pro osoby s duševním 
onemocněním a psychosociálními obtížemi. Došlo k 
zapojení nově vzniklých multidisciplinárních týmů a 
centra duševního zdraví do systému péče o tuto cílovou 
skupinu. 

Opatření 6.4
Spolupracovat s 
městskými obvody

splněno
Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0Kč

Výstup:

Metodické porady: 5
Semináře: 6
Workoshopy: 2

Slovní hodnocení:

V roce SMO pořádalo celkem 5 metodických jednání se 
zástupci odborů sociálních věcí jednotlivých ÚMOb. 4 
jednání byla zaměřená na celou oblast sociální ochrany, 
1 jednání bylo zaměřené na část agendy sociálních 
pracovníků – sociálních kurátorů a bylo částečně 
společné se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí. Dále byly pro obvody pořádány 3 kazuistické 
semináře po dvou skupinách (celkem 6 seminářů). OSVZ 
zajistil organizaci dvou vzdělávacích workshopů.
Na konci roku 2021 byly Městské obvody osloveny ke 
spolupráci na tvorbě cílů, opatření, aktivit 6. Komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava na období 2023-2026. Díky sesbíraným 
dotazníkům mohly být jednotlivé cíle priorizovány.
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Cíl 7

Opatření 7.1

Udržení a podpora 
dobrovolnictví a aktivní 
spolupráce organizací 
zabývajících se 
dobrovolnickou službou 
na území města

splněno
Investice: 0 Kč

Neinvestice: 1 713 000 
Kč (poskytnutá dotace v 
SP a Z)

Výstup:

Podpořeno 7 organizací a celkem 11 projektů 
zaměřených na doborovolnictví (ADRA, HoST - 
Home-Start Česká republika, z. ú., S.T.O.P., 
z.s., Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., 
Společně - JEKHETANE, o. p. s., Charita 
Ostrava, Nadační fond Pavla Novotného)

Počet dobrovolnických hodin: 18 900,5 
SEN -  10 375,5 hod., MTKP - 2 609 hod., 
DaR - 5 511 hod., RE - 405 hod.

2 jednání u kulatého stolu

Slovní hodnocení:

Výrazný nárůst počtu dobrovolnických hodin byl ovlivněn 
v jednotlivých projektech druhou vlnou epidemie Covid - 
19. Nabídky školení a vzdělávání dobrovolníků jsou 
pravidelně zveřejňovány na webových a facebookových 
stránkách jednotlivých center včetně Regionálního 
dobrovolnického centra MSK a současně také webových 
a facebookových stránkách KPO.

Opatření 7.2
Rozvoj dobrovolnictví na 
území města a vznik 
dobrovolnického centra

splněno Investice: 0 Kč

Neinvestice: 0 Kč

Výstup:

Počet dobrovolníků: 861
SEN: 434, MTKP - 48, DaR -  369, RE - 10

Počet dobrovolnických hodin: 16 161
SEN - 10 375,5 hod., MTKP - 2 609 hod., DaR 
- 5 511 hod., RE - 405 hod.

Slovní hodnocení:

Výrazný nárůst počtu dobrovolnických hodin byl ovlivněn 
v jednotlivých projektech druhou vlnou epidemie Covid - 
19. Regionální dobrovolnické centrum MSK pomáhá 
rozvíjet dobrovolnictví v regionu Moravskoslezského 
kraje. Na jedné straně shromažďuje poptávku po 
dobrovolnících, na druhé straně spojuje dobrovolníky s 
organizacemi, které dobrovolníky potřebují. Vznik RDC 
MSK již v roce 2020.

Podpora dobrovolnictví
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ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU A PŘEHLEDU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VE MĚSTĚ 
OSTRAVA ZA ROK 2022 
 
 
„Akční plán – Karty aktivit“ vychází z 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5. KP) pro rok 2022. Svým obsahem konkretizují záměry a vize uvedené 

ve schváleném dokumentu, umožňují jeho aktualizaci (z pohledu ekonomického, v návaznosti na potřebnost 

jednotlivých služeb nebo z pohledu odborné náročnosti služby).   

Zpracování každoročních akčních plánů – karet aktivit vyplývá z dokumentu 5. KP jehož pokračování a realizaci 

schválilo zastupitelstvo města (usn. č. 2414/ZM1418/37 ze dne 19.09.2018). Dokument navazuje na významné 

strategické materiály na krajské a národní úrovni a je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů.  

Základní vizí komunitního plánu je funkční, dostupná síť návazných a efektivních sociálních služeb a 

souvisejících aktivit pro občany města. Akční plán – karty aktivit umožňují flexibilně reagovat na potřeby 

občanů města a stanovit nové (případně zrušit nevyužívané) cíle, opatření či aktivity v dokumentu 5. KP. Akční 

plán – karty aktivit vyčíslují finanční náklady a kvalifikované odhady na provoz potřebných sociálních služeb a 

souvisejících aktivit, specifikují konkrétní aktivity, které se v daném roce uskuteční a definují novou kapacitu 

rozšiřujících či nově vzniklých služeb.  

Sociální služby a související aktivity zajišťují nestátní neziskové organizace  (dále jen NNO), příspěvkové 

organizace zřizované městem (dále jen PO SMO), městské obvody a jejich příspěvkové organizace (dále jen 

ÚMOb).  

Ve zpracovaném dokumentu jsou k jednotlivým aktivitám v cílech a opatřeních přiřazeni konkrétní 

poskytovatelé sociálních služeb či souvisejících aktivit. U každého z nich je vyjádřen předpokládaný rozpočet na 

provoz, plánované výstupy a konkrétní kroky vedoucí k naplnění účelu aktivity.   

Pro vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření bude sledován rozdíl předpokládaných a skutečných neinvestičních 

nákladů, plánovaných a skutečných výstupů a další deklarované dílčí činnosti. 
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1. SENIOŘI  
  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
  
Manažer:  Bc. Marta Machová  
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Pavelková  
Počet členů:  42  
Kontakt:  marta35@seznam.cz; mpavelkova@ostrava.cz  
 

  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
  

I. Registrované sociální služby  
§ 37 Odborné sociální poradenství    
§ 39 Osobní asistence    
§ 40 Pečovatelská služba    
§ 44 Odlehčovací služby    
§ 45 Centra denních služeb    
§ 46 Denní stacionáře    
§ 47 Týdenní stacionáře    
§ 49 Domovy pro seniory    
§ 50 Domovy se zvláštním režimem    
§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče   
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením    
II. Související aktivity a průřezové činnosti 
Prevence zdraví 
Dobrovolnictví 
Informovanost a spolupráce 
  
  

 
Senioři 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zajistit dostupnost pobytových sociálních služeb pro seniory i osoby 
se specifickými potřebami 

Opatření 1.1 
Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb 
pro cílovou skupinu seniorů a osob se specifickými potřebami 

Aktivita 1.1.1 
Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory zejména 
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence 

Aktivita 1.1.2 
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro osoby 
s kombinovanými diagnózami vyžadující 24hodinový zdravotní dohled 

Aktivita 1.1.3 
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby komunitního typu pro seniory 
se specifickými potřebami a se závislostí nebo duševní poruchou v anamnéze 

Aktivita1.1.4 
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem 
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Opatření 1.2 
Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů 
pro specifické skupiny klientů 

Aktivita 1.2.1 
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých 
pobytů  

Aktivita 1.2.2 Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb 

 

Cíl 2 
Zajistit podporu a dostupnost sociálních služeb při poskytování sociální 
péče v domácím prostředí 

Opatření 2.1 
Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s 
různými typy demence 

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb 
Aktivita 2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence 
Aktivita 2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby 

Aktivita 2.1.4 
Navýšit kapacitu terénních sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

 

Cíl 3 Podílet se na podpoře pracovníků a pečujících  

Opatření 3.1 
Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci 
pečujících osob  

Aktivita 3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách 
Aktivita 3.1.2 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče 

Aktivita 3.1.3 
Zajistit rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminiscence včetně 
celoročního programu 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

V roce 2021 nebyl záměr řešen.

Karta aktivity

Ledax Ostrava o.p.s.

majitel objektu, SMO, MSK

SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu a zajistit možnost využít stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů a 

osob se specifickými potřebami

1.1.1 Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory zejména s Alzheimerovou nemocí a 

jinými typy demence

ředitelka o.p.s.

Plán karty aktivity 2022
projektová dokumentace (přístavba  + 25 lůžek)

následně zajištění financování investic a provozu
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava a blízké okolí

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Realizace aktivity zastavena z důvodu změny potřeb. Změna cílové skupiny v souvislosti s 

reformou psychiatrické péče. Vyšší potřebnost vytvořit službu sociální rehabilitace pro 

mladší osoby cca 40 - 65 let, s duševním onemocněním, osoby bez domova, sociálně 

vyloučené.

Podobná aktivita  je proto plánována v 6. KP v pracovní skupině Občané ohrožení 

sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. Realizátorem bude Armáda spásy.

Karta aktivity

Armáda spásy v České republice, z.s.

SMO, MSK

SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů a 

osob se specifickými potřebami

1.1.3 Navýšit kapacitu pobytové sociální služby komunitního typu pro seniory se specifickými potřebami a 

se závislostí nebo duševní poruchou v anamnéze

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Aktivita dále nebude realizována v této pracovní skupině.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Výstupy z předchozího roku (počet vytvořených lůžek a počet úvazků v přímé péči) budou 

dodrženy. Z důvodu posunu stavebních prací bude zařízení otevřeno od května 2022, 

nikoliv od 1.1.2022, jak bylo v plánu. 

Karta aktivity

SMO, ÚMOb Slezská Ostrava

MPSV, KÚ MSK, EU

Senioři

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu a zjistit možnost využití stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob 

se specifickými potřebami 

1.1.4 Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

resortní náměstek OSVZ a vedení města SMO spolupráce oddělení SS OSVZ MMO (koordinátor KP a 

kontaktní osoba PS SEN) spolupráce členů PS SEN (manažer PS SEN)

Plán karty aktivity 2022
výběrová řízení na jednotlivé pozice (2-3/2022)

registrace sociálních služeb (3/2022)

zajištění vybavení domova pro seniory (3-4/2022)

konktaktování zájemců, sociální šetření, hodnocení podaných žádostí (4/2022)

otevření domova pro seniory (5/2022)
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

lůžek:

Počet 

uzavřebných 

smluv:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

6

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

0

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

V rámci PO SMO bylo k dispozici 6 míst  v pobytových službách pro seniory - a to Domov 

Slunečnice Ostrava (2 místa), Domov Sluníčko (1 místo), DS Kamenec (1 místo), Domov 

Korýtko     (2 místa).  V průběhu roku 2021 ale nedošlo k uzavření ani 1 dohody o 

krátkodobém pobytu.  Pouze DS Kamenec zaznamenal 2 zájemce, jejichž situace se 

vyřešila jiným způsobem, proto ani zde k uzavření smlouvy nedošlo. Na ostatní 

poskytovatele se nikdo ani neobrátil. 

Karta aktivity
SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Plán karty aktivity 2022
Bude-li potřeba řešit náhlou životní situaci občana přijetím na dobu určitou, bude v roce 

2022 a nadále řešeno prioritně prostřednictvím poskytovatelů odlehčovací služby pro 

seniory. 

Ukončení nabídky krátkodobých pobytů z kapacity jmenovaných domovů. Od roku 2022 - 

0 míst. 

 1.2 Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů pro specifické skupiny klientů

1.2.1 Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých pobytů

PO SMO

 SMO

kontaktní osoba PS SEN a ředitelé vybraných PO: Domov Slunečnice Ostrava, p.o.; Domov Sluníčko, p.o.; 

Domov pro seniory Kamenec, p.o.; Domov Korýtko, p.o.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet lůžek: 

Nové úvazky v 

přímé péči:

282 000 Kč

842 642 Kč

413 964 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

9

2,0

 - jiné (specifikovat): úhrady, dary

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Karta aktivity

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.2. Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů pro secifické skupiny klientů

1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Zvýšit propagaci služby a tím navýšit obložnost.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků:

200 000 Kč

100 000 Kč

128 851 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0 (3,0 úvazky HPP od 1.1.2022)

 - jiné (specifikovat): dary

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Březen – Červen 2021: Práce na metodikách a postupech, splněno 

Červenec 2021: Registrace služby, splněno

Září 2021: Vstup do Krajské sítě, splněno

Říjen 2021: Výběrová řízení, splněno

Leden 2022: Spuštění služby, splněno

Karta aktivity:

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

2.1.1. Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Udržení nově vzniklé odlehčovací služby.

Sledování zájmu zájemců o tuto službu a případné plánování navýšení kapacity služby.



29 
 

 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

500 000 Kč

78 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

V roce 2021 došlo k navýšení úvazků pracovníků v přímé péči o 1,4 úv.  Z důvodu dlouhodobé vysoké poptávky po našich službách.  V závěru 

roku nám bohužel zastupitelstvo SM Ostrava neschválilo dotaci ve výši 300 tis. Kč. Dotace na dofinancování z kapitoly 313 MPSV nám rovněž 

v závěru roku nebyla schválena v požadované výši. Z těchto důvodů  tuto navýšenou kapacitu udržet nemůžeme a úvazky pracovníků 

v přímé péči v letošním roce musíme snížit. 

Poznámka:

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Vystavení nabídky zaměstnání na pracovních portálech, spolupráce s ÚP (průběžně).

Výběrová řízení (průběžně) - doplnění chybějící kapacity.

Zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách.

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Vystavení nabídky zaměstnání na pracovních portálech, spolupráce s ÚP (průběžně).

Výběrová řízení (průběžně).

Zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách.

Povinné vzdělávání.

Červen, červenec - navyšování tarifní mzdy.

Zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně).

Červen, červenec - navyšování osobních příplatků.

Karta aktivity

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Podané ruce - osobní asistence, Slunce v dlani, o.p.s.

SENIOŘI

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demencí

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně).

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1,4

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Povinné vzdělávání.

Červen, červenec - navyšování tarifní mzdy, navyšování osobních příplatků.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

1 500 000 Kč

4 200 000 Kč

2 400 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Karta aktivity

Podané ruce - osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Slunce v dlani, o.p.s.

SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
zajištění financování: 01-03/2022 (dofinancování MMO, MSK)

navýšení a udržení kapacity služby osobní asistence realizované organizací Podané ruce-osobní 

asistence  (4,08 úvazek v PS SEN+0 v PS MTKP) dle karty aktivity v průběhu roku 2021

získávání nových zaměstnanců - 2022 (reakce na fluktuaci zaměstnanců)

vzdělávání zaměstnanců - 2022

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Zajištění financování: 01-03/2021 (dofinancování MMO, MSK).

Navýšení kapacity služby osobní asistence realizované organizací Podané ruce-osobní asistence  

(4,08 úvazek v PS SEN+0 v PS MTKP) dle karty aktivity v průběhu roku 2021.

Získávání nových zaměstnanců - 2021 (uskutečněné výběrové řízení v počtu 25, zvýšená fluktuace 

zaměstnanců).

Vzdělávání zaměstnanců - 2021.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5,0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

238 300 Kč

527 460 Kč

272 040 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok: 2021

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

Aktivita za CHO byla splněna již v roce 2019. 

 -  jiné (specifikovat): dary a 

příspěvky, ostatní

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Zrealizováno v roce 2019. 

Karta aktivity

Charita Ostrava 

Slezská diakonie, ÚMOb Jih

senioři 

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demence

2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Aktivita za CHO byla splněna již v roce 2019. 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

1 225 000 Kč

5 423 000 Kč

426 549 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Armáda spásy v České republice, z.s.

úřady městských obvodů, RESIDOMO, soukromí vlastníci nemovitostí

Senioři

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými typy demencí

2.1.4 Navýšit kapacitu terénních sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Stabilizace služby - průběžně během celého roku.

Spolupráce s MO Moravská Ostrava a Přívoz při realizaci Sdíleného bydlení pro seniory a 

OZP s trv. bydlištěm v tomto obvodu.

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Rozvoj terénní formy služby - splněno, z 85 uživatelů, kteří využívali službu v r. 2021, jich 

37 využívalo jen terénní formu služby a 43 jak formu terénní, tak formu ambulantní, 

přičemž podíl terénní formy služby ve všech těchto případech je výrazně vyšší.

Poskytování služby v Komunitním (nově Sdíleném ) bydlení - v r. 2021 se opět "rozběhla" 

spolupráce s fy Heimstaden Czech a pro účely Sdíleného bydlení pro seniory a OZP nám 

bylo pronajato 6 bytů, které začalo obývat 12 uživatelů. K 31.12.2021 bylo pro Sdílené 

bydlení využíváno 23 bytů, v nich aktuálně žilo 46 uživatelů.

Byla zahájena jednání s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v oblasti 

Sdíleného bydlení. MO projevil zájem o to, aby se tato forma bydlení, v němž jsou 

poskytovány sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, realizovala v jejich bytech pro 

občany s trvalým bydlištěm v jejich obvodu, momentálně probíhají jednání o uzavření 

smlouvy o spolupráci.

Bytové domy určené pouze pro účely sdíleného bydlení se získat nepodatřilo, takže 

záměr rozšířit poskytování sociální služby ve dvou k tomu určených bytových domech s 

celkovou kapacitou 24 bytů nebylo možné realizovat.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5,0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vzdělávacích 

akcí:

7 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

anonymizováno

PS Senioři, SMO

Senioři

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

  3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob 

  3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Realizátor zjistí specifické požadavky na vzdělávání z řad účastníků.

Domluva lektora a místo konání/max. 2 akce za rok 2022.

Získání zpětné vazby od účastníků.

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Byly realizovány 2 online semináře s Dr. Zdeňkem Kalvachem (14.1.2021) a s Dr. Evou 

Jarolímovou (28.6. 2021).

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

2

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vzdělávacích 

kurzů:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Malý zájem ze strany organizací o účast na vzdělávací aktivitě.

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava a blízké okolí

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Oslovení realizátora + kontaktní osoby a vypracování Projektové karty. 

Domluva lektora, přesného tématu, místa, termínu a ceny kurzovného. 

Domluva lektora, přesného tématu, místa, termínu a ceny kurzovného. 

Realizace samotně aktivity 1x za rok. 

Získání Zpětné vazby k této konkrétní vzdělávací aktivitě. 

Prezentace aktivity v rámci PS Senioři. 

Oslovení realizátora + kontaktní osoby a vypracování Projektové karty. 

Prezentace aktivity v rámci PS Senioři. 

Zrušení aktivity kvůli pandemii.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Karta aktivity

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s

PS Senioři, SMO

Senioři

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob

3.1.2 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet aktivit:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity
SENIOŘI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Plán karty aktivity 2022
Zmapování realizátorů reminiscence v Ostravě pro seniory - T: 6/2022 (výstup: tabulka).

Navázat spolupráci s Knihovnou města Ostravy - T: 6/2022 (výstup: harmonogram akcí).

Připravit edukativní akci o mozkovém joggingu pro veřejnost, včetně zážitkového 

programu - T: 9/2022 (výstup: jedna uskutečněná akce).

  3.1 Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících osob 

3.1.3 Zajistit rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminsicence včetně celoročního programu

anonymizováno

PS Senioři, SMO

anonymizováno

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Založení spolku "Vzpomínkové centrum, z.s." ( zakládající členky: anonymizováno) - 

splněno zapsáním u KS v OVA (12/2021).

Propojení  poskytovatelů SS s reminiscenčními aktivitami a vzájemné setkání klientů 

proběhlo a bylo zapojeno 12 poskytovatelů sociálních služeb pro seniory  (splněno)

nabídka zapojení do činnosti nově vzniklého centra (Vzpomínkové centrum, z.s.) nebyla 

realizována - z časových důvodů, úkol přesunut do roku 2022 

Online konzultace se zástupci reminiscenčního centra Praha - nesplněno (nemoc a 

časové zaneprázdnění paní doktorky Hany Janečkové) - není nadále nutné realizovat.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

8

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 50 sociálních služeb a 14 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 1 246 726 716 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb 
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí   1 384 270 337 Kč. V roce 2021 nebyla sledována klubová činnost seniorů. 
 

  
SENIOŘI  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB v roce 2021  

počet 
služeb  rozpočet  náklady  rozdíl  okamžitá 

kapacita  2020  2021  rozdíl  

odborné sociální poradenství  2  3 717 220 3 938 955 -221 735 5  1 176 987 -189 
osobní asistence  3  32 645 134 43 382 700 -10 737 566 65  171 180 9 
pečovatelská služba  10  83 353 428 97 724 461 -14 371 033 141  1 995 1828 -167 
odlehčovací služby  6  31 220 921 33 843 662 -2 622 741 88  363 370 7 
centra denních služeb  3  7 046 108 8 520 658 -1 474 550 35  63 67 4 
denní stacionáře  1  2 590 000 2 776 808 -186 808 7  17 16 -1 
týdenní stacionáře  1  3 240 460 4 702 042 -1 461 582 9  12 11 -1 
domovy pro seniory  13  602 574 402 671 391 030 -68 816 628 1 271  1 685 1515 -170 
domovy se zvláštním režimem  8  369 364 905 406 607 102 -37 242 197 716  625 763 138 
sociální služby poskytované ve zdrav. zař.  1  35 638 000 35 638 000 0 66  194 214 20 
sociálně aktivizační služby pro sen.  2  8 771 276 8 026 440 744 836 41  336 237 -99 
celkem služeb  50  1 180 161 854 1 316 551 858 -136 390 004 2 444  6 637 6 188 -449 

 

  
  

SENIOŘI 

Přehled poskytovaných 
SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2021 

počet aktivit rozpočet náklady rozdíl 2020 2021 rozdíl 

prevence zdraví 10 64 272 718 65 394 281 -1 121 563 1 159 1 533 374 
informovanost a spolupráce 1 140 000 145 042 -5 042 0 965 965 
dobrovolnictví 3 2 152 144 2 179 156 -27 012 406 427 21 
celkem aktivit 14 66 564 862 67 718 479 -1 153 617 1 565 2 925 1 360 
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2. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI 
OBTÍŽEMI  
  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Mgr. Antonín Liška  
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Habram  
Počet členů:  23  
Kontakt:  a.liska@menssana.cz; phabram@ostrava.cz      

  
  
Přehled cílů a opatření   
  
I. Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 43 Podpora samostatného bydlení     
§ 50 Domovy se zvláštním režimem     
§ 51 Chráněné bydlení     
§ 55 Telefonická krizová pomoc    
§ 60 Krizová pomoc     
§ 64 Služby následné péče      
§ 67 Sociálně terapeutické dílny  
§ 70 Sociální rehabilitace     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Prevence zdraví  
Podpora pečujících osob a svépomocných skupin  
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí  
Zaměstnávání  
Informovanost a spolupráce  
  
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 Zajistit dostupnost sociálních služeb pro cílovou skupinu  

Opatření 1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu 

Aktivita 1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním onemocněním 

Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním 

 

Cíl 2 
Podporovat rozvoj sociálních služeb v oblasti bydlení pro lidi s duševním 
onemocněním 

Opatření 2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení 

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení 

Aktivita 2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení 

 

Cíl 3 
Zajistit přenos informací mezi resorty o průběhu a realizaci transformace 
psychiatrické péče 
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Opatření 3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem  

Aktivita 3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti  

Aktivita 3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty 

Aktivita 3.1.3 
Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných sociálních služeb 
a aktivit v souvislosti s transformací psychiatrické péče (např.: služby následné 
péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy) 

 

Cíl 4 Podporovat rozvoj pracovního uplatnění lidí s duševním onemocněním  

Opatření 4.1 
Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu 
práce 

Aktivita 4.1.1 
Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků 
na duševní onemocnění (peer konzultanti) 

Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť  

Opatření 4.2 
Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit 
v oblasti zaměstnávání  

Aktivita 4.2.1 Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci 
Aktivita 4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

1 829 474 Kč

83 960 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Ostrava

V 9/2021 podaná žádost o navýšení úvazků přímé péče v rámci krajské sítě - schváleno - 

od 1.1.2022 máme navýšeno v STD na 3,5 úvazku v přímé péči - umožní nám navýšení 

kapacity služby.

Vybavení nových prostor sociální služby - realizace služby probíhá od 7/2021 také na 

adrese J. Matušky 82/26a (dílna pro rukodělné činnosti), na adrese Čujkovova 30 jsme 

začali připravovat další prostor, kde budou probíhat kuchyňské nácviky a tréninky 

obsluhy v plánovaném bistru. Nové prostory nám umožní navýšit denní návštěvnost 

klientů.

Získání finančních zdrojů - zdroje na vybavení a činnost Spirály Ostrava např. ČSOB 

Pomáhá regionům, grant Moneta Money bank.  

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Plán karty aktivity 2022
Rozjezd tréninkového bistra  jako další příležitost pracovních nácviků a dovedností pro 

klienty STD do 3/2022.

Personální navýšení služby o jednoho sociálního pracovníka do 6/2022.

Navýšení celkové kapacity služby na 17 klientů do 9/2022.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

0

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Asociace TRIGON o.p.s.

anonymizováno

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Zdroje financování/rok:

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu

1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním onemocněním

Spirála Ostrava, z.ú.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Nepodařilo se získat žádné finanční prostředky na rozvoj multidisciplinárního týmu.

Karta aktivity

MENS SANA, z.ú.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu

1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Získání finančních prostředků - 02/2022.

Nástup pracovníků do týmu, zapracování - 03/2022.

Sladění týmu, sociální a zdravotní části 03/2022.

Komplexní podpora klientů sociální rehabilitace 03/2022 - 12/2022.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

3 904 218 Kč

189 050 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MENS SANA, z.ú.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Převést část nácvikových bytů (cca 10) do režimu chráněného bydlení.

Únor/březen - hledání finančních prostředků na udržení sociální služby.

Duben - květen - pokud budou finance, výmalba bytů a vybavení nábytkem.

statutární město Ostrava a blízké okolí

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Zřízení nové sociální službu chráněného bydlení, vybavení vily a proškolení zaměstnanců.

Nepodařilo se vyjednat se zástupci MMO a MSK převední části nácvikových bytů pod 

Stále nám chybí finance na 0,5 úvazku pro PSS na službu CHB.

I přes nedostatek prostředků na vybavení bytů, se nám podařilo z darů dovybavit pár 

bytů nábytkem a staršími spotřebiči.

Stále se potýkáme s velkým zájmem o PsB a nácvikové byty a nejsme schopni je 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

2,0

 - jiné (specifikovat): úhrady

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

lůžek:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Charita sv. Alexandra

Asociace TRIGON o.p.s., MENS SANA, z.ú.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Jednání městské obvody Ostrava, MSK, MMO.

Nastavení harmonogramu jednotlivých úkonů pro realizaci navýšení kapacity.

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Částečná jednání o možnostech rozšíření kapacity (městské obvody, MSK).

Potíže s personálním obsazením služby během roku 2021.

Pandemie koronaviru.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

lůžek:

650 000 Kč

1 059 000 Kč

49 250 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MENS SANA, z.ú.

Charita sv. Alexandra, Asociace TRIGON

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Únor/březen 2022 - opravy kolem budovy zajišťující odvod vlhkosti v budově - injektáž.

Únor/ březen - hledání finančních zdrojů na přežití sociální služby.

Duben 2022 - pokud budou finance na provoz služby, budeme se snažit zkulturnit 

zahradu u vily.

Stále nám chybí finance na 0,5 úvazku pro PSS na službu CHB.

Město Ostrava, kraj Moravskoslezský

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Vybavení vily chráněného bydlení, pokojů uživatelů, zakoupení spotřebičů, drobné 

opravy a revize. 

Přijetí a proškolení zaměstnanců, práce na metodických materiálech poskytované 

pobytové služby, registrace pobytové sociální služby chráněného bydlení.

Vstup do Krajské sítě sociálních služeb a jednání s MMO, MSK, jednání se zájemci o 

službu, depistáže v PN Opava,uzavírání smluv s novými uživateli, aklimatizace uživatelů 

na pobytovou službu. 

Řešení personálního obsazení služby vzhledem k omezení kvůli  covid pozitivním 

zaměstnancům.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

lůžek:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

2021 Jední s ÚMOb MOaP ohledně nalezení vhodných prostor s příslibem spolupráce.
2021 Nalezení vhodných prostor, nemožnost využívání v roce 2021 z právních důvodů a 

technického stavu objektu. 

Karta aktivity

Asociace TRIGON o.p.s.

Charita sv. Alexandra, MENS SANA, z.ú.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Jednání o možnostech financování rekonstrukce a harmonogramu u prostor pro realizaci 

služby.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vzdělávacích 

akcí:

Počet účastníků:

15 000 Kč

15 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4 zajištění prostor pro konání workshopu/konference

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

35

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava, resp. MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

společný výběr tématu

zajištění financování

oslovení lektorů/přednášejících

realizace workshopu/konference

Karta aktivity

MENS SANA, z.ú.

ostatní členové PS

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Oslovení relevantní hostů a přednášejících (květen - červen 2022).

Zajištění prostor a občerstvení (červenec 2022).

Oslovení účastníků, propagace workshopu (srpen 2022).

Realizace workshopu (září 2022).
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Společná 

jednání se 

zdravotníky:

Prezentace 

poskytovatelů:

Výměnné stáže:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

manažer PS

členové PS

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Koordinace navazování pacientů PN Opava se subjekty PNO, CDZ Ostrava, Spirála, 

MensSana, Trigon. Statistické vykazování. Březen 2022.

Koordinace spolupráce PNO - DZR Slunovrat - CDZ Ostrava (zajistit "průchodnost" služby 

DZR do dalších forem samostatného bydlení). Duben 2022.

Zajištění stáží pro městem zřizované PO (DS a DZR) v PNO a naopak. Zajištění stáží a úzké 

spolupráce mezi PO a FNO (po dostavbě psychiatrického pavilonu).

Koordinace a nastavení spolupráce a role KCO v krizové podpoře osob s DO v 

odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. 

Případová a kazuistická práce a podpora v případě potřeby.

Statutární město Ostrava, Mopravskoslezský kraj

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Koordinační setkání platformy dospělí a platformy děti (6x).

Navázána spolupráce s PNO a FNO, propojení všech klíčových subjektů.

Případová setkání PNO, poskytovatelé soc. služeb, veřejný opatrovník, zástupci MOb 

Navázána spolupráce PNO - DZR Slunovrat - JINAK a CDZ Ostrava.

Prezentace CDZ Ostrava a MDT FNO na setkáních s MOb a na poradách OSPOD MMO.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

10

9

0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

sociální rehabilitace + 1 (CDZ Ostrava centrum +1 úvazek optimální síť), zdravotníci +2,5 

(CDZ Ostrava centrum +1 úvazek sestry, 0,5 úvazku psychiatra, 0,5 úvazku psychologa; 

Ostrava západ +0,5 úvazku sestry; DPP psychiatr)

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Statutární město Ostrava, Mopravskoslezský kraj

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Karta aktivity

manažer PS

MZ, NNO, SMO, zdravotnická zařízení

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.3 Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných sociálních služeb a aktivit v souvislosti s 

transformací psychiatrické péče (např.: služby následné péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Koordinace navazování pacientů PN Opava se subjekty PNO, CDZ Ostrava a terénními 

MDT týmy - Spirála, MensSana, Trigon. Statistické vykazování. Březen 2022.

Koordinace spolupráce PNO - DZR Slunovrat - CDZ Ostrava (zajistit "průchodnost" služby 

DZR do dalších forem samostatného bydlení a terénních služeb MDT týmů). Duben 2022.

Případová a kazuistická práce a podpora v případě potřeby.

Podpora činnosti a rozvoje MDT týmů a služeb pro osoby s DO v rámci dotačního řízení 

SMO.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Vznik nových 

týmů:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

manažer PS

MZ, NNO, SMO, zdravotnická zařízení

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

3.1.3 Podporovat vznik a rozvoj činnosti terénních týmů, návazných sociálních služeb a aktivit v souvislosti s 

transformací psychiatrické péče (např.: služby následné péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Plánovací jednání ohledně rozvoje multidisciplinárních týmů na území Ostravy v 

kontextu s rozvojem multidisicplinárních týmů v celém kraji za přítomnosti zapojených 

organizací.
Udržení a rozvoj zdravotní části multidisciplinárních týmů Mens Sana a Spirála Ostrava.

Ostrava, resp. MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy.

Zasjištění  financování provozu CDZ a 2 multidisciplinárních týmů.

Navýšení kapacity sociálních služeb a aktivit v souladu se zjištěnými potřebami uživatelů.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

3

 - jiné (specifikovat): OPZ

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet peer 

konzultantů:

220 000 Kč

159 400 Kč

1 412 429 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MENS SANA, z.ú.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu práce

4.1.1 Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků na duševní onemocnění (peer 

konzultanti)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
zaměstnávání PK na HPP leden až prosinec 2022 (5 osob)

zaměstnávání PK na DPP leden až prosinec 2022 (3 osoby)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

zaměstnávání PK na HPP - 9 osob

zaměstnávání PK na DPP - 3 osoby

zaměstnávání PK na DPČ - 1 osoba

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

12

jiné (specifikovat): MZ, MSK ESF 

projekt Duše II

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

870 000 Kč

390 000 Kč

4 590 566 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Zavedení trvanlivých produktů do prodeje, vytvoření e-shopu, náhrada cateringových 

zakázek květen 2021.

Zajišťování financí na dokrytí nákladů grantovým a firemním fundraisingem do listopadu 

2021.

Marketingové aktivity a fundraising byl posílen o pomocné pracovní síly OZP zaměstnanci 

duben 2021, účast na akceleračním programu FRIN pro rozvoj fundraisingu duben - 

listopad 2021, aktivit splněna částečně, stále chybí koordinátor marketingu.

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Plán karty aktivity 2022
Stabilizace týmu vytvořením oddělení péče o zaměstnance, vyčlenění personalisty 

(březen 2022).

Zajistit udržitelnost stávajících pracovních míst pro OZP a OZZ posílením marketingových a 

PR aktivit (červen 2022).

Udržet stávající kapacitu chráněného pracoviště ve Spirále Ostrava do prosince 2022.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikovat): ÚP, nadace, 

dary, vlastní zdroje:

AsociaceTrigon o.p.s., MENS SANA, z.ú.

anonymizováno

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Zdroje financování/rok:

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu práce

Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť

Spirála Ostrava z.ú.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Ostrava

Portál Dobromila pro sdílení CSR aktivit byl zprovozněn, ale aktuálně není provozován.

Vzhledem k radikální změně socioekonomických souvislostí v rámci realizace CSR aktivit 

firem byl tento projekt odložen.

Projekt nebyl finančně podpořen.

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Plán karty aktivity 2022
Projekt byl přerušen.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

anonymizováno

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Zdroje financování/rok:

Karta aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

4.2 Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit v oblasti zaměstnávání

4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace

Spirála Ostrava, z.ú.
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo poskytováno 18 sociálních služeb a 18 aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit byly 
pro rok 2021 předpokládány ve výši 145 064 888 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit po 
konečném vyúčtování činí  150 044 759 Kč.   

  
 OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 
2021  

počet  rozpočet  náklady  rozdíl  okamžitá 
kapacita  2020  2021  rozdíl  

odborné sociální poradenství  2  2 602 576 1 800 700 801 876 2  170 188 18 
podpora samostatného bydlení  1  3 930 000 4 562 571 -632 571 7  54 49 -5 
domovy se zvláštním režimem *)  3  35 730 491 45 353 447 -9 622 956 78  77 71 -6 
chráněné bydlení **)  4  13 519 000 13 147 418 371 582 45  29 34 32 
krizová pomoc  1  7 669 556 9 497 573 -1 828 017 6  964 1025 61 
telefonická krizová pomoc  1  1 412 000 2 832 527 -1 420 527 1  1 231 1240 9 
služby následné péče  1  1 453 000 1 499 900 -46 900 2  40 37 -3 
sociálně terapeutické dílny  2  6 328 500 3 891 372 2 437 128 18  29 37 8 
sociální rehabilitace  3  16 520 000 13 132 796 3 387 204 30  129 154 25 
celkem služeb  18  89 165 123 95 718 304 -6 553 181 189  2 723 2 835 139 

  
*) domov se zvláštním režimem byl v celkovém hodnocení  upraven u organizace Beskyd FM, z. ú. pro vymezenou kapacitu města Ostravy, která v roce 2021 činila 10 míst  
**) chráněné bydlení bylo v celkovém hodnocení upraveno u organizace EKIPA, z.s. pro vymezenou kapacitu města Ostravy, která v roce 2021 činila 10 míst  
  
  
  

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI  

Související AKTIVITY a průřezové činnosti v roce 2021  
počet  rozpočet  náklady  rozdíl  2020  2021  rozdíl  

prevence zdraví  2  881 772 704 803 176 969 22 60 38 
podpora pečujících osob a svépomocných skupin  1  800 000 668 350 131 650 66 65 -1 
vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí   5  4 134 580 2 718 119 1 416 461 7 580 892 -6 688 
zaměstnávání  9  49 735 413 49 924 537 -189 124 229 172 -57 
informovanost a spolupráce   1  348 000 310 646 37 354 1 533 636 -897 
celkem aktivit  18  55 899 765 54 326 455 1 573 310 9 430 1 825 -7 605 
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3. OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Mgr. Linda Schalková  
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Čechová  
Počet členů:  7  
Kontakt:  linda.schalkova@kafira.cz; ecechova@ostrava.cz   
  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
I. Registrované sociální služby   
§ 54 Raná péče     
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením     
§ 70 Sociální rehabilitace   
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí   
Informovanost a spolupráce  
  
  
 
OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým 
u laické i odborné veřejnosti 

Opatření 1.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků, úředníků a sociálních pracovníků v ostatních 
sociálních službách a zdravotnického personálu  

Opatření 1.2 
Rozvíjet povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým 
u široké veřejnosti 

Aktivita 1.2.1 
Realizovat informační aktivity za účelem zvýšení povědomí široké veřejnosti 
o potřebách občanů se zrakovým postižením (vč. bezbariérového pohybu 
ve veřejném prostoru) 

 

Cíl 2 Zpřístupnit veřejný prostor a odstranit bariéry pohybu  

Opatření 2.1 Posílit koordinaci a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti  

Aktivita 2.1.1 
Podílet se na rozvoji systému výměny informací a uplatňování opravných 
mechanismů ve spolupráci s dotčenými aktéry 
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Pracovní skupina a cílová 

skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet příspěvků na 

odborných zdravotnických 

Počet jednání se zdravotníky:

Počet realizovaných 

vzdělávacích akcí:

Počet aktivních účastí na PS 

KPSS:

32 610 Kč

10 940 Kč

9 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikovat): fondy, dary

statutární město Ostrava

Prezentace na odborných zdravotnických konferencích: Informování a vystavování na 

konferenci XXXVI. Neonatologické dny v Ostravě (11/2021); online konference 

Psychočas, Dítě  - o něm pro něj (4/2021) vč. virtuálního stánku.

Informovat pracovníky v rámci depistáží: V roce 2021 bylo informování pracovníků 

zacíleno na tato zdravotnická zařízení: ordinace praktických a očních lékařů v Ostravě; 

Centrum pro děti s vadami zraku, odd. dětské neurologie pod FNO; Centrum provázení 

pod FNO; Verheul centrum v Ostravě aj.

Realizovat vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, stáže, konference aj.): Odborná a 

informační exkurze pro FSS Ostravské univerzity; 3 workshopy pro Adra o.p.s.; seminář a 

stáž pro zdravotníky oftalmologie FNO; webinář pro mediky OSU; odborná stáž VŠ Prigo 

(obor Soc. práce); odborné konzultace a vzdělávací akce pro pracovníky  Slezské 

Univerzity v Opavě (Ústav spec. pedagogiky) a ÚP ČR (zaměstnávání, PnP, pomůcky aj.); 

odborné konzultační akce pro organizace LORM, DOZP Benjamín, Centrum Pyramida 

Ostravské univerzity; odborné prezentace s poradenstvím pro ZŠ Klokánek  Ostrava-

Účast na jednání ostatních PS KP a dalších platforem (ÚP ČR; městské obvody - sociální 

odb.): V letošním roce nerealizováno -  z důvodu epidemiologických opatření a realizací 

jednání v omezeném rozsahu. Plánované účasti přesunuty na následující rok.

Zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma): Probíhalo 

průběžně během roku, především v obl. zdravotnictví (odborní a praktičtí lékaři), dále v 

obl. školství (OSU, SLU aj.), v obl. zaměstnávání (pracovníci ÚP ČR) aj.

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

2

48

18

0

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma) - průběžně během 

celého roku, v obl. zdravotnictví, školství, zaměstnávání aj. 

Realizovat vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, stáže, konference aj.) - 3-4 akce/rok 

(15 akcí/období, tj. 4 roky)

Účast na jednání ostatních PS KP a dalších platforem (ÚP ČR; městské obvody - sociální 

odb.) - 3 akce/rok (12 akcí/období, tj. 4 roky)

Informovat pracovníky v rámci depistáží - 25 jednání/rok (100 jednání/období, tj. 4 roky), 

(jedná se především o zdravotnická zařízení)

Prezentace na odborných zdravotnických konferencích - 1-2 akce/rok (4 akce/období, tj. 4 

roky)

Tyfloservis, o.p.s.; TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR, z.s. - Obl. 

odbočka Ostrava; Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava; ÚP ČR; jiné NNO; Zdravotnické a školské instituce aj.

Karta aktivity

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

1.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty

1.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, úředníků a 

sociálních pracovníků v ostatních sociálních službách a zdravotnického personálu

KAFIRA o.p.s.
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Pracovní skupina a cílová 

skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

Počet tématických akcí s 

aktivní účastí členů PS:

Počet realizovaných aktivit v 

rámci kampaně:

62 590 Kč

38 690 Kč

16 600 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

Distribuce (a případná aktualizace) tištěných propagačních materiálů (leták/brožura) - 

2500 ks/rok (10000 ks /období, tj. 4 roky)

Realizace informační kampaně (přednášková činnost; workshopy aj.) - 3 aktivity/rok (12 

aktivit/období, tj. 4 roky)

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Karta aktivity

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

KAFIRA o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR, 

z.s. - Obl. odbočka Ostrava;  Ostravské muzeum, p.o. aj.

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  - za aktivitu - široká veřejnost.

1.2 Rozvíjet povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým u veřejnosti

1.2.1 Realizovat informační aktivity za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách občanů se zrakovým postižením 

(vč. bezbariérového pohybu ve veřejném prostoru)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Aktivní účast na tématických akcích pro veřejnost (Lidé lidem; Bílá pastelka; Burza práce 

aj.) - 5 akcí/rok (20 akcí/období, tj. 4 roky)

statutární město Ostrava

Aktivní účast na tématických akcích pro veřejnost (Lidé lidem; Bílá pastelka; Burza práce 

aj.): Festival Dny umění nevidomých na Moravě (8/2021) - vernisáž k výstavě fotografií, 

koncerty aj.; sbírka Bílá pastelka; sbírka Psí kasičky; aktivity pro veřejnost v rámci akce 

Týden sociálních služeb (10/2021) aj. 

Realizace informační kampaně (přednášková činnost; workshopy aj.): Virtuální stánek 

pro širokou veřejnost v rámci Konference Psychočas, Dítě - o něm pro něj (4/2021); 

několik dílčích akcí v rámci informační kampaně Týden rané péče; několik akcí v rámci 

projektových dnů pro ZŠ; workshop a následně i akce na téma hry Quardo v rámci 

festivalu Dny umění nevidomých na Moravě (8/2021); besedy pro děti MŠ Exilu a ZŠ E. 

Distribuce (a případná aktualizace) tištěných propagačních materiálů (leták/brožura): 

Letáky i brožury distribuovány průběžně v průběhu konání dílčích tématických akcí pro 

veřejnost a v rámci realizace informační kampaně vč. dalších podaktivit.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

9

13

 - jiné (specifikovat): dary, nadace, MPSV

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
Počet distribuovaných 

letáků:
2000
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Pracovní skupina a cílová 

skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

4

Počet realizovaných jednání 

(architekti, stavební úřady, 

realizátoři):

Počet uskutečněných kontrol:

Počet nově vytvořených DPP 

na řešení dané problematiky:

Počet odpracovaných hodin 

poradce na problematiku 

bariér:

40 000 Kč

0 Kč

2 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

13

215

1

300

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikovat): dary, fondy

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO: 

Shromažďování podnětů probíhalo průběžně během celého roku 2021. Podněty 

přicházely nejvíce ze strany ZP klientů, ale také z organizací pracujících s CS zrakově 

handicapovaných a dalších NNO. 

Realizovat kontroly prováděných stavebních úprav: Kontroly se týkaly především 

semaforů, majáčků, informačních tabulí, překážek na chodnících a na ně navazující 

jednání o opravách či odstranění překážek.

Komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění bariéry: V průběhu roku 

se řešily větší projekty jako např. stížnost na úpravu zastávek na náměstí Sv. Čecha; 

úpravy chodníků v lokalitě Florida v Porubě, na ulici Pavlovova a Porážkova; úprava části 

Havlíčkova nábřeží; zastávky Zábřeh vodárna a výměnu a doplnění majáčků na nádraží 

Ostrava-Kunčice aj. Komunikace probíhala např. s Dopravním podnikem Ostrava, s 

architekty; s úředníky (stavební úřady), s fyrmou Langmas, s BESIP  aj.

Participovat na přípravě výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční 

bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři): Jednání s ateliérem ZAKA22 

(ateliér zahradní a krajinářské architektury) - konzultace o vhodnosti prvků zamýšlených 

k výstavbě koutku pro zrakově postižené osoby v Bezručově sadu v Ostravě. Dále se 

řešily úpravy zastávek na náměstí Sv. Čecha; úpravy chodníků v lokalitě Florida v Porubě, 

na ulici Pavlovova a Porážkova; úprava části Havlíčkova nábřeží; úprava zastávky Zábřeh 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO - 

průběžně během celého roku, především prostřednictvím pracovníka na DPP (1os./300 

Realizovat kontroly prováděných stavebních úprav - 150 kontrol (200/období, tj. 4 roky)

Komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění bariéry - průběžně 

během celého roku, především prostřednictvím pracovníka na DPP (viz. pracovník v 

zásadní krok 1)

Participovat na přípravě výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční 

bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři) - 25 jednání (100/období, tj. 4 

roky)

3

KAFIRA o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR, z.s. - Obl. odbočka Ostrava; 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava; SMO; veřejné instituce; architekti; stavební úřady; realizátoři staveb aj.

Karta aktivity
OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  - za aktivitu - děti a dospělí se zrakovým postižením, úředníci, architekti, zástupci 

NNO, zástupci veřejných institucí a široká veřejnost.

2.1 Posílit koordinaci a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti

2.1.1 Podílet se na rozvoji systému výměny informací a uplatňování opravných mechanismů ve spolupráci s dotčenými 

aktéry

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 4 sociální služby a 4 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit 
byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 13 675 207 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit po 
konečném vyúčtování činí 14 409 716 Kč.   
  
  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Přehled poskytovaných 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 
2021  

počet služeb  rozpočet  náklady  rozdíl  okamžitá 
kapacita  2020  2021  rozdíl  

Sociální rehabilitace  3  9 559 679 10 028 552 -468 873 12  232  209  -23  

Raná péče  1  2 363 828 2 782 991 -419 163 6  38  34  -4  

Celkem SLUŽEB  4  11 923 507 12 811 543 -888 036 18  270  243  -27  

[Konec obtékání textu]  
  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Související AKTIVITY a průřezové 
činnosti v roce 2021  počet aktivit  rozpočet  náklady  rozdíl  2020  2021  rozdíl  

Vytváření podmínek a vyrovnávání 
příležitostí pro osoby s handicapem  3  1 651 300 1 534 539 116 761 215 391 176  

Informovanost a spolupráce  1  100 400 63 634 36 766 7 400 6 800 -600  

Celkem AKTIVIT  4  1 751 700 1 598 173 153 527 7 615 7 191 -424  

Konec stránky  
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 4. OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
  
Manažer:  Mgr. Aneta Hašková, MBA  
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Czeizelová  
Počet členů:  10  
Kontakt:  aneta.kozakova@gmail.com; mczeizelova@ostrava.cz  

  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  

I.Registrované sociální služby   

§ 54 Raná péče   

§ 56 Tlumočnické služby     

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   

I.Související aktivity a průřezové činnosti  

Prevence zdraví  

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí  
  
 

               
 
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Navýšit kapacitu a podporovat stabilizaci a kvalitu služeb pro lidi 
se sluchovým postižením 

Opatření 1.1 
Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty 
o možnostech využití služby klienty 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity 
pro pracovníky 

Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi 

Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb 

 

Cíl 2 
Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší 
děti se sluchovým postižením 

Opatření 2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

Aktivita 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti  

Opatření 2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením 

Aktivita 2.2.1 
Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením 
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Cíl 3 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově postiženým 
občanům u laické i odborné veřejnosti 

Opatření 3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

Aktivita 3.1.1 
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden 
a zdravotnického personálu 

Aktivita 3.1.2 
Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí 
se sluchovým postižením 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

1

0

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka:

Popis aktivity: Realizovat setkání za účelem zvýšení povědomí a znalostí lidí se sluchovým postižením o 

tlumočnické službě (on-line i fyzické). Dále zmapovat a zrealizovat vzdělávací potřeby tlumočníků a 

přepisovatelů. Setkání bude koordinovat Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., které 

poskytuje fyzické tlumočení ve spolupráci s Tichým světem, o.p.s., který poskytuje online tlumočení. 

Vzdělání bude koordinovat Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., který má největší počet 

tlumočníků a přepisovatelů v Ostravě a na realizaci bude spolupracovat Česká unie neslyšících, z.ú., která 

má zkušenost se vzděláváním přepisovatelů na národní úrovni.     

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Tichý svět ve spolupráci s CSNN představil online tlumočení klientům CSNN 9/2021.

Vzdělávání se nerealizovala z důvodu kapacity CSNN, plánuje se na rok 2022.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

příprava víkendového akreditovaného vzdělávání tlumočníků 1-3/2022

realizace víkendového vzdělávacího pobytu 4-6/2022

vyhodnocení víkendového pobytu 7/2022
představení online tlumočení klientům ČUN 3/2022

Počet veřejných setkání:

Počet vzdělávacích akcí:

Tichý svět, o.p.s.; Česká unie neslyšících, z.ú.  

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty

o možnostech využití služby klienty

1.1.1 Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity

pro pracovníky

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka:
Popis aktivity: Navýšení kapacity tlumočnické služby v počtu 0,5 úvazku pracovníků v sociálních

službách na základě jednání se zainteresovanými subjekty a sponzory.  

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. má stále kapacitu služby v krajské 

sociální síti 4,2 úvazků.  Organizace by ráda zvýšila kapacitu své služby na základě 

poptávky, ale je velmi těžké najít kvalifikované tlumočníky českého znakového jazyka, 

splňujicí zákonné podmínky pro výkon profese. CSNN má celoročně na svých webových 

stránkách nabídku.
Česká unie neslyšících, z.ú. má stále kapacitu služby v krajské sociální síti 1,8 úvazků, v 

rámci 5. KP rozšířilo o 0,5 úvazku.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet nových úvazků pracovníků v 

přímé péči:

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

udržet stávající kapacitu tlumočnické služby - CSNN - 4,2 přepočtených úvazků v přímé 

péči pro MSK

udržet stávající kapacitu tlumočnické služby - ČUN - 1,8  přepočtených úvazků v přímé 

péči pro MSK, případně navýšit o 0,5

Česká unie neslyšících, z.ú.  

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty

o možnostech využití služby klienty

1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

3

1

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka:

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti 

Setkání dospělých – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.; Aktivity pro děti - Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi) 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

příprava setání dospělých CODA 4-8/2022

dětem CODA budou nabídnuté stejné aktivity, jako neslyšícím dětem uvedené v kartě 

2.2.1   

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet aktivit:

Počet setkání:

Popis aktivity: Realizovat setkání pro dospělé CODA minimálně 1 x ročně, kde se mimo jiné definují

potřeby těchto lidí a následně realizovat pravidelné aktivity pro děti CODA na základě výstupů ze setkání 

dospělých CODA, minimálně 2 x ročně.

realizace setkání pro dospělé CODA 9-10/2022

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Setkání dospělých se v roce 2021 nepodařilo uskutečnit jednak z kapacitních důvodů 

organizace CSNN a velkým vlivem vládních optření ke COVID-19 v ČR. Přesto,  

komunikace s organizací CODA ČR s celorepublikovým přesehem funguje. Tato 

organizace uspořádala tábor pro děti CODA 14. 8. - 21. 8. 2021. Realizaci setkání proběhne 

v roce 2022 ve spolupráci s touto organizací.
Vzhledem k zatím nízkému počtu dětí CODA z této skupiny jsou zájemci z této specifické 

skupiny zařazováni do aktivit určených pro "starší" děti se SP a jejich sourozence a 

kamarády. Vzájemné propojení a spolupráce se zatím osvědčila. Měli tedy možnost 

využít těchto aktivit: online setkávání prvním čtvrtletí roku 2021, setkání v ZOO, 

příměstského tábora pro děti se SP, připadně pobytu pro rodiny s dětmi. Viz karta aktivit 

2.2.1

Vyhodnocení karty aktivity 2021
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

1

3

10 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka:

Popis aktivity: Připravit a realizovat jednou ročně víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením ve věku 6–18 let a připravit a realizovat třikrát za rok jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi se 

sluchovým postižením ve věku 6–18 let. 

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikovat): Příspěvek 

rodičů na příměstký tábor (1 500 Kč 

na osobu). Vlastní zdroje. Projekt 

MSK Podporujeme hrdinství, které 

není vidět.

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Přes komplikovou situaci s pandemií COVID 19 byly v roce 2021 realizovány aktivity pro 

starší děti - v první čtvrtině roku probíhaly i online formou, např. online program s Julií 

Hroch Kulda, při zlepšení situace setkání v ostravské ZOO v květnu, v závěrzu roku pak 

Mikulášské setkání.
V červenci 2021 se realizoval příměstský tábor "Tajemný svět" pro děti se SP, jejich 

sourozence. 
Na přelomu října a listopadu 2021 se konečně podařilo realizovat kvůli pandemii COVIDU 

19 již několikrát odložený pobyt pro rodiny s dětmi.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet víkendových pobytů:

Počet aktivit:

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

Připravit pobytovou akci pro rodiny s dětmi 1-3/2022

Realizace pobytové akce 3/2022

Příprava a realizace půldenní akce pro děti (či rodiny s dětmi) - v období 4-6/2022

Příprava a realizace půldenní aktivity pro děti (či rodiny s dětmi) a příměstského tábora 7-

8/2022

Příprava a realizace aktivity pro děti (či rodiny s dětmi) - v období 9-12/2022

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

2.2.1 Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi) 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

3

1

1

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Poznámka:

Popis aktivity: Realizovat osvětové akce o sociálních službách a problematice sluchového postižení na 

jednotlivých školách (v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, akce pro ostatní ZŠ a MŠ v Ostravě ve spolupráci se 

SPC); prezentace sociálních služeb pro sluchově postižené na poradě ředitelů ZŠ a MŠ; vytvořit přehled 

odborných poraden a zorganizovat jednou ročně setkání poraden a sociálních služeb za účelem zvýšení 

kompetencí pracovníků v oblasti práce s lidmi se sluchovým postižením (definice problémů, hranice a 

možné formy spolupráce); prezentovat příspěvky o službách pro cílovou skupinu na odborných 

foniatrických akcích, na setkání pedagogů ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě s lékaři a zdravotníky. 

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Předjednána schůzka s Městskou nemocnicí a FNO, realizace přesunuta do roku 2022 z 

důvodu pandemie COVID19.
Připraveno a realizováno setkání odborných poraden s PS za účasti všech členů PS - 10. 9. 

2021.

Předjednaná účast na setkání pedagogů ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě s lékaři 

a zdravotníky, avšak z důvodu nemoci přesunuta na rok 2022.

Přípraveny a realizovány osvětové besedy v základních a mateřských školách, konkrétně 

se jednalo o interaktivní program Svět neslyšících v pohádce od CDS Tamtam.  

CDS Tamtam zrealizovalo setkání  s MUDr. Mrázkovou z kliniky Versis (mezioborová 

spolupráce).

Tichý svět připravil osvětový workshop ve spolupráci se ZŠ Bohumínská a CDS Tamtam, 

který bohužel z důvodu pandemie neproběhl. 

Tichý svět provedl v roce 2021 čtyři online setkání (s ohledem na pandemickou situaci) 

pracovníkům  FNO o problematice lidí se sluchovým postižením. Dále představil a poskytl 

nově sepsané informace o online tlumočení (Tichá linka) nemocnici MNO a Vítkovické 

nemocnici. TS oslovil všechny ORL lékaře a foniatry na území MSK a představil sociální 

služby, vznikla spolupráce s MUDr. Němečkem, která je domluvená na rok 2022. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet besed v ZŠ:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet příspěvků na akcích:

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

příprava a realizace osvětových besed v základních a mateřských školách 1-12/2022

představení PS v Městské nemocnici Ostrava 3/2022

představení PS ve FNO 4/2022

představení PS na setkání pedagogů ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě s lékaři a 

zdravotníky 10/2022

Představení PS - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (RP a SAS pro rodiny s dětmi); Tichý svět, o.p.s

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, 

sociálních pracovníků odborných poraden a zdravotnického personálu 

Představení PS a setkání odborných poraden - manažer PS; Osvětové akce na školách - Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi)
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

2

0

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

Poznámka:

Konference - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - RP a SAS pro rodiny s dětmi; Česká unie 

neslyšících, z.ú.; Tichý svět, o.p.s.;

Karta aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

3.1.2 Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí se

sluchovým postižením

Představení PS - manažer PS; Konference - Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

představení PS v jiné PS KP 1-12/2022

aktivní účast na akci Lidé lidem 6/2022

zapojení členských organizací do osvětových celorepublikových akcí jako je TKOSP, 

Deafember a Týden sociálních služeb 9-10/2022

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet příspěvků na akci:

Počet akcí:

Popis aktivity: Realizovat konference o problematice lidí se sluchovým postižením pro pracovníky v 

sociálních službách jednou za dva roky a zajistit účast zástupce služeb pro lidi se sluchovým postižením na 

jednáních pracovních skupin komunitního plánování. Poznámka: Představení PS na jednání jiných PS KP 

reaizuje manažer PS s případnou pomocí některého z členů PS, např. Centrum pro dětský sluch Tamtam, 

o.p.s. - SAS pro rodiny s dětmi, Tichý svět, o.p.s. 

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

stautární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Představení PS proběhlo manažerkou v PS Občané s duševním onemocněním a 

psychosociálními obtížemi a PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením.
CSNN v září 2021 informovalo, že nebude pořádat další Konferenci a požádalo organizace 

s celorepublikovou působností, jako je ČUN nebo Tichý svět, aby tuto aktivitu převzalo 

(podporu by také poskytlo). ČUN i Tichý svět po poradě s vedením dospěli k závěru, že 

aktuálně nemají lidské ani jiné zdroje k tomu, aby Konferenci v roce 2022 zorganizovali. 

Všechny členské organizace PS se aktivně zapojili do propagace svých služeb a 

problematiky osob se sluchovým postižením v rámci akce TKOSP 2021, Deafemberu 2021 

a Týdne sociálních služeb. 

CSNN dále zorganizovalo Galavečer Neslyšících 2021 s celorepublikovým dosahem a 

oslavy Mezinárodního dne neslyšících včetně ocenění významných osobností ze světa 

osob SP v rámci celé ČR, ve spolupráci s organizací ASNEP.

Tichý svět představil sociální služby e-mailem všem městským obvodům a domovům pro 

seniory, OSSZ a ÚP v Ostravě. Úřad městského obvodu Ostrava Poruba, Krajský úřad a 

vybrané pobočky Městské knikovny Ostrava nově zavedly Tichou linku a jsou proškoleni 

o sociálních službách pro osoby se sluchovým postižením. Dále představil sociální služby 

a Tichou linku pro veřejnost v Městské knihovně Ostrava. 
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu byly v roce 2021 poskytovány 4 sociální služby a 4 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb   
a souvisejících aktivit byly pro rok 202 předpokládány ve výši 9 663 800 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a 
souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 9 326 261 Kč.   
  
  

  
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

Přehled poskytnutých SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
v roce 2021  počet  rozpočet  náklady  rozdíl  okamžitá 

kapacita  2020  2021  rozdíl  

tlumočnické služby  2  6 059 460 5 424 207 635 253 12  181  182  1  
raná péče  1  799 578 730 334 69 244 9  9  8  -1  
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  1  2 275 012 2 764 287 -489 275 8  9  10  1  
celkem SLUŽEB  4  9 134 050 8 918 828 215 222 29  199  200  1  
[Konec obtékání textu]  
  
  
  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

Související AKTIVITY a průřezové činnosti v roce 2021  počet  rozpočet  náklady  rozdíl  2020  2021  rozdíl  

prevence zdraví  3  455 200 354 883 100 317 80 163 83 
vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí  1  74 550 52 550 22 000 50 15 -35 
celkem AKTIVIT  4  529 750 407 433 122 317 130 178 48 
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5. OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM 
A KOMBINOVANÝM  POSTIŽENÍM  
  

  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  PhDr. Michal Panáček, Ph.D.  
Kontaktní osoba: Mgr. Rostislav Honus  
Počet členů:  31  
Kontakt:  predseda@mikasa-detem.cz;  

rhonus@ostrava.cz   
  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  

I.Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 39 Osobní asistence     
§ 43 Podpora samostatného bydlení     
§ 44 Odlehčovací služby     
§ 45 Centra denních služeb     
§ 46 Denní stacionáře     
§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením     
§ 50 Domovy se zvláštním režimem  
§ 51 Chráněné bydlení     
§ 54 Raná péče     
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením     
§ 67 Sociálně terapeutické dílny     
§ 70 Sociální rehabilitace  

I.Související aktivity a průřezové činnosti  
Prevence zdraví  
Zaměstnávání   
Dobrovolnictví  
Alternativní doprava a odstraňování bariér  
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí   
 Informovanost a spolupráce  
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OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Podporovat rozvoj sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením včetně 
autismu 

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením 

Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče 

Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence 

Aktivita 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem  

Aktivita 1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby 

Aktivita 1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení 

Opatření 1.2 
Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem 
a atypickým chováním 

Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním 

Aktivita 1.2.2 
Podpořit vznik služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi 
s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním (agrese, autismus, 
mentální postižení, duševní porucha) 

Aktivita 1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním  

 

Cíl 2 
Zajistit adekvátní pomoc pečujícím rodinám při zabezpečení potřeb osob 
se zdravotním postižením a zvládání náročných životních situací  

Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami 

Aktivita 2.1.1 
Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké 
ve zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu  

Aktivita 2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením 

 

Cíl 3 Zkvalitnit trávení volného času lidem se zdravotním postižením 

Opatření 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby 

Aktivita 3.1.1 
Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně 
rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb  

Opatření 3.2 
Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí 
a podporovat jejich sportovní aktivity  

Aktivita 3.2.1 Podpořit integraci dětí s postižením do dětských heren a hřišť  

Aktivita 3.2.2 Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením 

 

Cíl 4 
Usilovat o uznání Ostravy jako „Města bez bariér“ a pomáhat ke snižování 
stavebně-technických bariér ve městě 

Opatření 4.1 
Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů 
a veřejnosti  

Aktivita 4.1.1 
Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační 
činnosti 

 
 
 
 



73 
 

 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

navýšený počet 

úvazků v přímé 

péči:

116 666 Kč

468 751 Kč

10 666 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

Karta aktivity

AlFi, z.s.

SD Salome

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

 1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
pokračování v provozu sociální služby s navýšeným úvazkem 1,0 v PP 

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků (v případě 

nerealizace či částečné realizace 

karty aktivit na rok 2021 

zdůvodněte):

pokračování v provozu sociální služby s navýšeným úvazkem 1,0 v PP 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1,0

jiné (specifikovat):Ostrava_Jih

Výstupy (nutné dodržet uvedené 

výstupy z Karty aktivit na rok 

2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

216 000 Kč

486 000 Kč

378 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Podané ruce - osobní asistence

Centrum pro rodinu  a sociální péči, z. s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Zajištění finančních prostředků 1/2022 - 3/2022 (dofinancování MMO, MSK).

Udržení zaměstnance navýšeného úvazku pro kapacitu služby osobní asistence.

Vzdělávání zaměstnanců v problematice klientů PS MTKP.

Zajištění služeb klientům spadajícím do PS MTKP.

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně termínů 

jednotlivých kroků (v případě 

nerealizace či částečné realizace 

karty aktivit na rok 2021 

zdůvodněte):

Podání žádostí a zajištění finančních prostředků.

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici osobní asistentky v přímé obslužné péči.

Realizace výběrového řízení a výběr nového zaměstnance.

Příjem nového zaměstnance a jeho zapracování u klientů.
Příjem nových klientů z cílové skupiny MTKP a zajištění jejich potřeby osobní asistence v 

dohodnutém časovém rozsahu.
Vzdělávání zaměstnance v problematice klientů PS MTKP. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1,0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet uvedené 

výstupy z Karty aktivit na rok 

2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

500 000 Kč

78 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Podané ruce

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Vystavení nabídky zaměstnání na pracovních portálech, spolupráce s ÚP (průběžně)

Výběrová řízení (průběžně) - doplnění chybějící kapacity

Zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách

Povinné vzdělávání 

Zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně)

červen, červenec - navyšování tarifní mzdy, navyšování osobních příplatků

Povinné vzdělávání 

červen, červenec - navyšování tarifní mzdy

Zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně)

červen, červenec - navyšování osobních příplatků

V roce 2021 došlo k navýšení úvazků pracovníků v přímé péči o 1,4 úv.  Z důvodu dlouhodobé vysoké poptávky po našich službách.  V závěru 

roku nám bohužel zastupitelstvo SM Ostrava neschválilo dotaci ve výši 300 tis. Kč. Dotace na dofinancování z kapitoly 313 MPSV nám rovněž 

v závěru roku nebyla schválena v požadované výši. Z těchto důvodů  tuto navýšenou kapacitu udržet nemůžeme a úvazky pracovníků 

v přímé péči v letošním roce musíme snížit. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1,4

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Vystavení nabídky zaměstnání na pracovních portálech, spolupráce s ÚP (průběžně)

Výběrová řízení (průběžně) 

Zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

270 000 Kč

1 403 500 Kč

243 293 Kč

70 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

3,0

´- jiné (specifikovat): nadace 

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

´- jiné (specifikovat): platby

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

červen - tříkolové výběrové řízení, zaučení nových osobních asistentů

srpen - tříkolové výběrové řízení, zaučení nových osobních asistentů

říjen - tříkolové výběrové řízení, zaučení nových osobních asistentů

Karta aktivity

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Podané ruce, CPZP

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
udržení navýšení o 3 úvazky PvPP
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
monitoring reálných potřeb zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby se 
zvýšeným zdravotním dohledem 1-8/2022
vyhodnocení výstupů monitoringu potřeb 9-12/2022

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

kroky nerealizovány

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Kapacita služby:

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

104 000 Kč

2 976 199 Kč

300 473 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

15

4,5

 - jiné (specifikovat): vícenáklady, 

odměny covid, pojišťovna testy, 

dary, úhrady obědů, odpisy

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Udrželi jsme vysokou kvalitu poskytovaných sociálních služeb, což dokládá zájem o službu 

a pozitivní zpětná vazba ze strany klientů, jejich opatrovníků a spolupracujících organizací - 

průběžně 2021.
V roce 2021 jsme posilovali pracovní dovednosti klientů také činnostmi na zahradě 

(pěstování plodin, nácvik sekání trávy, hrabání listí, sbírání plodin atd.) - průběžně 2021.

Duben 2021 závěrečná evaluace - bez doporučení, červenec 2021 revize metodik dle 

potřeby.
Červenec 2021 zahájeno jednání se sociálním podnikem, září 2021 vyjednání o podmínkách 

nájemní smlouvy, prosinec 2021 uzavřena nájemní smlouva. STD JINAK má novou pobočku 

v prostorách sociálního podniku - ul. Výstavní 1.
30 uzavřených smluv, 12 - 15 osob v jednom okamžiku - naplněno. Skutečný počet smluv 

byl 33.

Karta aktivity

JINAK, z.ú.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Nadále udržet kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Zaměřit se na kvalitu poskytovaných sociálních služeb v nové pobočce - průběžně hodnotit.

Zajištění vzdělávání, supervizí a konzultací pro pracovníky dle potřeb klientů služby.



79 
 

 
 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

Kapacita služby:

439 000 Kč

2 530 000 Kč

354 862 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

JINAK, z. ú.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením 

1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Poskytování sociální služby PSB JINAK Ostrava v kapacitě 5,3 úvazků v přímé práci (leden - 

prosinec 2022)
Depistáž potenciálních zájemců o službu, jednání se zájemci, přijímání klientů do 

případné uvolněné kapacity (z důvodu snižování potřeby podpory u stávajících klientů 

služby) (leden - prosinec 2022)
Aktivní účast na procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni města 

Ostravy a na dalších souvisejících aktivitách (leden - prosinec 2022).
Kontiuální práce na udržování kvality poskytované služby (leden - prosinec 2022).

území města Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

V návaznosti na rozšíření kapacity o 1,1 úvazek pracovníka v přímé práci  jsme uskutečnili 

výběrové řízení a přijali pracovníka v sociálních službách na 1,0 úvazku a k němu 

pracovníka na DPP v rozsahu 0,1 úvazku. 

V prvních měsících roku 2021 se nový pracovník důkladně zaučil tak, aby nebyla narušena 

kontinuita kvality poskytovaných služeb /absolvoval interní vzdělávání, stáže v ostatních 

pobočkách a akreditované vzdělávání/.
V průběhu roku jsme postupně jednali s dalšími zájemci o službu a začali jsme 

podporovat dalších 7 osob, došlo tedy k navýšení kapacity ze 13 osob na 20 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1,1

20

Jiné:úhrady od klientů, dary, COVID 

odměny MPSV, úhrada vícenákladů 

(ochranné pomůcky) MPSV, 

zdravotní pojišťovna COVID testy

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

Kapacity služby:

0 Kč

14 039 Kč

297 669 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5

 - jiné (specifikovat): IP

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Pololetní vyhodnocení služby 7/2021 - poskytování služby 6 uživatelům, okamžitá 

kapacita 5 uživatelů.

Závěrečné vyhodnocení služby 01/2022 - poskytnutí služby 7 uživatelům, okamžitá 

kapacita 5 uživatelů. Aktivita je částečně naplněná – v roce 2021 služby využívalo 7 

uživatelů místo plánovaných 8 – nedostatek dostupného bydlení, i mimo vyloučené 

lokality. Přemístění pracovníka k a od uživatelů se vyřešilo získáním staršího automobilu. 

Karta aktivity

Slezská diakonie, NOE Ostrava

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižení

 1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Poskytování služby podpora samostatného bydlení stávajícím 7 uživatelům 1 – 12/2022

Prezentace služby vedoucím sociálních odborů MMO 3/2022

Prezentace služby na akci Lidé Lidem 6/2022

V roce 2022 poskytnutí služby celkem 8 uživatelům 12/2022
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

míst/lůžek:

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

0 Kč

0 Kč

50 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MIKASA z.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

 1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Monitoring volných prostor pro stavbu nebo rekonstrukci pro nový DS

Zajištění finančních prostředků na projektovou dokumentaci

Zajištění finančních prostředků na stavbu/rekonstrukci

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Monitoring volných prostor pro rekonstrukci - 3 objekty.

2x zpracovaný odhad ceny nemovitosti.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

0

.- jiné (specifikovat): vlastní zdroje

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vytvořených 

míst/lůžek:

0 Kč

0 Kč

1 900 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MIKASA z.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

1.2.2 Podpořit vznik služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi s autismem, mentálním 

postižením a atypickým chováním (agrese, autismus, mentální postižení, duševní porucha)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Získání stavebního povolení

Zpracování prováděcí dokumentace stavby

Výběr dodavatele stavby

Započení výstavby

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Zajištění financování výstavby, včetně části vlastních zdrojů

Aktualizace stavební dokumentace

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

 - jiné (specifikovat): vlastní zdroje

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

Karta aktivity

MIKASA z.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Monitoring zdrojů

Monitoring objektů pro realizaci odlehčovací služby

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Projekt nebyl dle plánu na rok 2021 z důvodu COVID 19 a omezených zdrojů realizován.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet účastníků - rodin:

Počet hostitelů:

0 Kč

0 Kč

680 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MIKASA z.s.

x

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

1.2 Podporovat vznik a rozvoj kapacit "sociálních" služeb pro osoby s autismem a atypickým chováním

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
únor - celorepubliková náborová kampaň na hostitele

září - lokální náborová kampaň na hostitele

březen/duben a září/říjen - assessment centrum a vzdělávání hostitelů

květen/červen a listopad/prosinec - párování

průběžná práce s hostiteli a rodinami

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

2x náborová kampaň pro hostitele

2x náborová kampaň pro rodiny

2x assessment centrum pro hostitele

2x vzdělávání pro hostitele

průběžná práce s hostiteli a rodinami

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

30

21

.- jiné (specifikovat): Nadace

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

Počet účastníků 

aktivit:

350 000 Kč

160 000 Kč

1 500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

01-12/2021 Skupinová osobní setkání: 24 akcí (setkání svépomocné skupiny, kurzy, 

workshopy, cvičení..) , skupinová online setkání- 64 akcí (setkání svépomocné skupiny, 

kurzy, workshopy..)

01-12/2021 Fundraisingové aktivity, dotační žádosti, granty

01-12/2021 Realizace aktivit a podpory cílové skupiny - celkem 88 aktivit, 1164 účastníků, 

z toho z Ostravy 509 účastníků

 - jiné (specifikovat): nadace a granty

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

2,1

Karta aktivity

Anulika z.s.

Ostatní pacientské organizace, Krajský úřad, další členové PS MTKP

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

2.1.1 Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké ve zvlášť náročném a 

komplikovaném zdravotním stavu 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
01-12/2022 Fundraisingové aktivity, dotační žádosti, granty

01-12/2022 Realizace aktivit a podpory cílové skupiny  včetně podpory mladých 

dospělých (min. 10 skupinových setkání v centru ANULIKA, min. 20 online setkání, 

individuální podpora)

06-11/2022 Organizace a realizace pobytové akce pro cílovou skupinu

1144

Ostrava, Moravskoslezský kraj

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

06-10/2021 Organizace a realizace pobytové akce pro cílovou skupinu - zrealizováno 5 

víkendových pobytů pro celkem 225 účastníků
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

Počet účastníků:

Počet aktivit:

120 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Anulika z.s.

MIKASA z.s., Centrum pro rodinu a další členové PS MTKP

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
01-12/2022 Fundraisingové aktivity, dotační žádosti, granty

01-12/2022 Realizace aktivit a podpory cílové skupiny - mladých dospělých se zdravotním 

postižením "To jsme my" (min. 10 skupinových setkání v centru ANULIKA, min. 15 online 

setkání, pravidelná individuální podpora při osamostatnění a seberealizaci)

01-12/2021 Advokační aktivity v oblasti zlepšení zdravotní péče

Ostrava, Moravskoslezský kraj

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

01-12/2021 Realizace aktivit, setkání a podpory cílové skupiny mladých dospělých

01-12/2021 Advokační aktivity v oblasti zlepšení zdravotní péče

01-12/2021 Realizace kulatých stolů se zástupci zdravotnických zařízení - s ohledem na 

situaci s pandemií COVID 19 nebylo možné realizovat. Proběhlo individuální setkání se 

zástupci dětské neurologie ve FNO, navázána spolupráce s Centrem provázení ve FNO.

počet akcí: 12 osobních setkání mladých dospělých, 17 online setkání mladých dospělých, 

2 jednání ve FNO

01-03/2021 Fundraisingové aktivity, dotační žádosti, granty

01-12/2021 PR aktivity a získání nových členů týmu To jsme my

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0,5

60

31

 - jiné (specifikovat): nadace

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

počet účastníků:

počet 

vzdělávaných 

odborníků:

70 000 Kč

80 000 Kč

60 183 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

MIKASA z.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Leden - březen - zajištění finančních prostředků

duben - červen - příprava intenzivního terapeutického pobytu

červenec - srpen - realizace 

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Realizace skupin v online a offline podobě

Intenzivní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS na vodě

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

152

4

Dary a nadace

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

realizace nebyla plánována

Karta aktivity

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Výběr témat a oslovení vhodných lektorů k realizaci vzdělávacích aktivit pro pečující 1-
4/2022.
Realizace 2 vzdělávacích aktivit pro pečující osoby 4-11/2022.
Vyhodnocení a plán dalších aktivit pro pečující osoby 11-12/2022.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet účastníků:

Počet intervencí:

Počet kontaktů:

280 000 Kč

80 000 Kč

976 321 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

126

1177

581

Nadace a dary

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Pravidelné poskytování konzultací, poradenství a průvodcovství jak v online tak offline 

Karta aktivity

MIKASA z.s.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Pravidelné poskytování konzultací, poradenství a průvodcovství jak v online tak offline 

podobě

Monitoring a diskuse nad vhodnou transformací Průvodcovství MIKASA do sociální služby

Příprava transformace do sociální služby - poradna, SAS
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

1
2

3

4

0 Kč

0 Kč

5 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

AlFi, z.s.

SD Salome, CPR, ABC

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

 3.2 Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí a podporovat jejich 

sportovní aktivity 

3.2.1 Podpořit integrací dětí s postižením do dětských heren a hřišť 

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
leden 2022: vytvoření plánu postupu pro rok 2022
únor- březen 2022: reoslovení provozovatelů heren a mateřských center

únor-březen 2022: nové dotazníkové šetření vůči rodičům dětí se ZP
březen-duben 2022: tvorba osvětových materiálů (zajištěn donátor)

květen - září 2022: aktivní návštěva provozoven a vytvoření výstupu z aktivity

statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

zapojení do dotačních programů, finance nedostatečné pro pokrytí všech nákladů

pověření koordinátora aktivity - vytvoření plánu postupu - splněno,plán ale nebyl 

monitoring heren vhodných pro integraci - navázání komunikace s provozovateli: 

nepodařilo se navázat komunikaci, herny byly uzavřené+nezájem ze strany 

nové dotazníkové šetření vůči rodičům dětí se ZP: nezájem rodičů, získali jsme minimum 

odpovědí

tvorba osvětových materiálů (dle zajištěných finančních prostředků) - nesplněno pro 

nedostatek finančích prostředků

vytvoření seznamu dětských heren a hřišť tzv. "autism friendly" a jejich distribuce 

směrem k pečujícím - nesplněno z výše uvedených důvodů

aktivní návštěva provozoven nesplněno z důvodu nenavázání spolupráce s provozovateli

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

vlastní zdroje organizace:

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

počet klientů:

vyjádření k 

dokumentacím:

odborné 

konzultace:

zmapované 

objekty: 

70 000 Kč

0 Kč

29 700 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

cca 250

122

12

54

 - jiné (ÚMOb, obec, reklama, 

odborné konzultace a vyjádření)

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostravsko

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

web http://ostrava-bezbarier.cz/ propojen s interaktivní Mapou přístupnosti 

pokračující spolupráce s katedrou Městské inženýrství FAST VŠB-TUO v Ostravě

facebook https://www.facebook.com/poradenstvibezbarierOV, 141 sledujících

tvorba odborné rubriky RIPAK v severomoravském magazínu VOZKA

negativní projevy vlny pandemie koronaviru a to jak v oblasti mapování objektů a tak v 

oblasti dotací. 

podporu projektu  „Kvalitní a bezpečná přístupnost dopravy pro všechny"

koncepční práce na tvorbě nové vyhlášky bezbariérového užívání staveb

práce v pracovní skupině pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti 

prostředí

Karta aktivity

Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

Magistrát města Ostrava - Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení GIS; Tyflocentrum,  

Stavební fakulta VŠB-TUO, katedra Městské inženýrství, Ekvilibro z. s..

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1 Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti 

4.1.1 Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační činnosti

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
získání financí k realizaci 4/2022

získávání a proškolení pracovníků mapovačú 3-10/2022; seminář úředníků 10/2022

mapování objektů, zastávek MHD a zpracování dle kategorizace 1-11/2022

doplňování údajů, posuzování dokumentací, zveřejňování výstupů 1-12/2022

poradenství 1-12/2021
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 37 sociálních služeb a 37 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2020 předpokládány ve výši 364 720 109 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb 
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 364 120 916 Kč.   
  
  
  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 

kapacita  2020  2021  Rozdíl  

Odborné sociální poradenství  2  2 324 000 2 205 984 118 016 4  297 297 0 
Osobní asistence  2  21 822 000 31 721 106 -9 899 106 63  117 116 -1 
Podpora samostatného bydlení  4  6 652 484 7 181 798 -529 314 18  42 49 7 
Odlehčovací služby  3  7 011 580 6 964 984 46 596 23  39 34 -5 
Centra denních služeb  2  5 142 522 5 161 455 -18 933 41  42 42 0 
Denní stacionáře  5  28 472 304 27 832 664 639 640 114  121 120 -1 
Domovy pro osoby se zdrav. Postižením  5  200 393 000 228 120 489 -27 727 489 197  161 161 0 
Domovy se zvláštním režimem  1  14 300 000 17 020 000 -2 720 000 12  12 12 0 
Chráněné bydlení  3  21 687 132 25 581 111 -3 893 979 38  32 32 0 
Raná péče  2  3 344 061 3 547 427 -203 366 5  63 62 -1 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením  1  3 300 000 3 073 766 226 234 5  23 27 4 
Sociální rehabilitace  2  3 226 000 3 380 689 -154 689 5  32 42 10 
Sociálně terapeutické dílny  5  28 166 728 20 315 111 7 851 617 118  145 150 5 
Celkem SLUŽEB  37  345 841 811 382 106 584 -36 264 773 643  1 126 1 144 18 
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OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM  

Související AKTIVITY a průřezové činnosti v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  2020  2021  Rozdíl  

Prevence zdraví  12  4 360 716 3 652 675 708 041 746  1 004  258  
Zaměstnávání  4  21 710 016 14 591 916 7 118 100 76 *)  72*)  -4  
Dobrovolnictví  1  440 000 399 679 40 321 39 **)  38 **)  -1  
Alternativní doprava a odstraňování bariér  3  2 038 218 1 469 066 569 152 1 106  1 346  240  
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí  15  8 160 754 7 442 166 718 588 3 757  6 297  2 540  
Informovanost a spolupráce  2  760 600 398 786 361 814 4 784  1 788  -2 996  
Celkem AKTIVIT  37  37 470 304 27 954 288 9 516 016 10 508  10 545  37  
  
*) počet zaměstnanců  
**) počet dobrovolníků   
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6. DĚTI A RODINA  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Mgr. Martin Bittner  
Kontaktní osoba: Mgr. Záviš Pavlas  
Počet členů:  27  
Kontakt:  bittner@diakonieostrava.cz;  zpavlas@ostrava.cz   

  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
  
I. Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 60 Krizová pomoc     
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Dobrovolnictví  
Prevence zdraví  
Sociálně preventivní aktivity  
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DĚTI A RODINA 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející 
se v krizové situaci 

Opatření 1.1 
Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických 
dovedností 

Aktivita 1.1.1 
Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti 
sociální práce s dětmi a jejich rodinami 

Opatření 1.2 
Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích v ambulantní 
i terénní formě  

Aktivita 1.2.1  Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi  
 

Cíl 2 Přispívat k realizaci preventivních opatření pro podporu rodin   

Opatření 2.1 
Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů v rámci 
realizace Koncepce rodinné politiky  

Aktivita 2.1.1 Spoluvytvářet podmínky pro zprostředkování potřeb cílové skupiny  

 
Cíl 3 Rozvíjet spolupráci aktérů v oblasti práce s rodinou s ohroženým dítětem  

Opatření 3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou  

Aktivita 3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD  
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

2
20

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

První workshop byl realizován v 1. pololetí roku 2021, na téma ,,Dítě v rodině závislého 

rodiče", projednávané téma je stále aktuální, v rámci prvního setkání jsme workshopu 

prodiskutovali možnosti pomoci závislým rodičům, kteří pečují o děti s důrazem na 

bezpečí dítěte.    

Druhý workshop byl realizován v 2. pololetí roku 2021, setkání  bylo prakticky zaměřen s 

využitím kazuistik. Společně jsme prodiskutovali možnosti mezioborového přístupu k 

dětem v rodině závislého rodiče.  

Karta aktivity

MMO - OSPOD - anonymizováno

PS Děti a rodina KP Ostrava,odd.SPOD SMO,PS PP, externí lektoři, zdravotníci, PČR, školská zařízení

Děti a rodina

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických dovedností

1.1.1 Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti sociální práce s dětmi a 

jejich rodinami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Realizováno v rámci běžné agendy OSPOD.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

435 000 Kč

2 151 000 Kč

112 166 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Krizové centrum pro děti a rodinu
OSPOD, klinický psycholog, psychiatr, složky integrovaného záchranného systému, ostatní sociální služby - 

např. Rodinná poradna, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Statutární město Ostrava (finanční 

podpora), Moravskoslezský kraj (finanční podpora)

Děti a rodina

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.2. Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích v ambulantní i terénní formě

1.2.1. Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
průběžná realizace poskytování krizové pomoci dětem v krizovém centru pro děti a 

rodinu ambulantní a terénní formou

město Ostrava včetně přidružených obcí, Krizové centrum pro děti a rodinu má územní povinnost v rámci 

celého Moravskoslezského kraje

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Průběžná realizace poskytování krizové pomoci dětem v krizovém centru pro děti a 

rodinu ambulantní a terénní formou. V roce 2021 poskytla služba 3135 kontaktů a 

intervencí v rámci krizové pomoci celkem 348 osobám

počet nových úvazků pracovníků v přímé péči ( Krizové centrum pro děti a rodinu má již 

registrováno v krajské základní sociální síti 3,0 úvazku pracovníků v přímé péči)

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

3,0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet účastníků 

jednání k 

realizaci AP RP:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Informační propojení – paní manažerka RP se dle její potřeby účastnila setkání PS DaR, 

zápisy PS DaR jí byly zasílány e-mailem.

Zapojení členů PS DaR do aktivit RP (např. Dny Fajne rodiny): ADRA,o.p.s., RKC 

Chaloupka, OPS Dlaň životu, Centrum pro rodinu a soc.péči, BVÚ - Centrum pro volný 

Propagace na fb/www RP - některé NNO - členové PS DaR využívají a k propagaci 

relevantních aktivit pro rodiny.

Dotační podpora v oblasti RP – mezi podpořenými žadateli bylo 5 členů PS DaR (v souladu 

s podmínkami programu).

Karta aktivity

členové PS Dar KP Ostrava, koordinátorka RP

koordinátorka RP, MMO, OSVaZ

Děti a rodina

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů v rámci realizace Koncepce 

rodinné politiky

2.1.1 Spoluvytvářet podmínky pro uspokojování potřeb cílové skupiny

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Koordinátorka RP je informována o aktuálním dění v PS DaR.

Členové PS DaR jsou informováni o aktuálním dění v PS k realizaci RP města.

Dobrovolná účast členů PS DaR na plnění Aktivit AP RP 2022 dle jejich výběru.

Vyjasnění průniků KP-PS DaR a RP v oblasti souvisejících aktivit rodinné a sociální 

prevence, kompetencí  a zodpovědností pro formulaci Cílů a Opatření VI.KP v PS DaR.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vzdělávacích 

akcí:

Počet účastníků:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

2

20

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

První workshop byl realizován v 1. pololetí roku 2021, na téma ,,Dítě v rodině závislého 

rodiče", projednávané téma je stále aktuální, v rámci prvního setkání jsme workshopu 

prodiskutovali možnosti pomoci závislým rodičům, kteří peřují o děti s důrazem na 

bezpečí dítěte.    

Druhý workshop byl realizován v 2. pololetí roku 2021, setkání  bylo prakticky zaměřen s 

využitím kazuistik. Společně jsme prodiskutovali možnosti mezioborového přístupu k 

dětem v rodině závislého rodiče.  

Karta aktivity

Magistrát města Ostravy, kontaktní osoba PS Děti a rodina, člen PS Děti a rodina Chytilová

členové PS DaR KP Ostrava, MMO, OSVaZ, odd.SPOD

Děti a rodina

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou

3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Realizováno v běžné agendě OSPOD.
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 15 sociálních služeb a 15 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit jsou byly pro rok 2020 předpokládány ve výši 57 936 402 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb 
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 56 387 192 Kč.  
  
  
  

DĚTI A RODINA  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
v roce 2021  

Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 
kapacita  2020  2021  Rozdíl  

Odborné sociální poradenství  8  18 465 098 16 406 413 2 058 685 19 2 507 2 268 -239 
Krizová pomoc  2  4 585 712 5 347 524 -761 812 12 438 537 99 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  5  18 850 500 17 544 603 1 305 897 27 412 449 37 
Celkem služeb  15  41 901 310 39 298 540 2 602 770 58 3 357 3 254 -103 

  
  
  

DĚTI A RODINA 

Přehled poskytovaných souvisejících aktivit 
v roce 2021 Počet Rozpočet Náklady Rozdíl 2020 2021 Rozdíl 

Dobrovolnictví 5 3 006 281 3 169 504 163 223 234 369 135 
Prevence zdraví 5 1 414 039 1 084 037 -330 002 322 486 164 
Sociálně preventivní aktivity 5 11 614 772 12 835 111 1 220 339 289 369 80 

Celkem aktivit 15 16 035 092 17 088 652 1 053 560 845 1 224 379 
*) počet dobrovolníků  
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65 781 620 Kč

57 936 402 Kč
56 387 192 Kč

Předpokládané náklady při tvorbě
5.KP

Plánované náklady poskytovatelé Skutečné náklady poskytovatelé

Děti a rodina
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7. OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÍ  

  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Jiří Linart  
Kontaktní osoba: Bc. Jana Abrlová, DiS.  
Počet členů:  30  
Kontakt:  jiri.linart@ostrava.charita.cz;   

jabrlova@ostrava.cz   

  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
I. Registrované sociální služby  
§ 50 Domovy se zvláštním režimem  
§ 57 Azylové domy     
§ 58 Domy na půl cesty     
§ 61 Nízkoprahová denní centra     
§ 63 Noclehárny     
§ 69 Terénní programy     
§ 70 Sociální rehabilitace     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Sociálně preventivní aktivity  
Prevence zdraví  
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OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zajistit dostupnost sociálních služeb pro osoby bez přístřeší se specifickými 
potřebami 

Opatření 1.1 
Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí 
pro osoby bez přístřeší 

Aktivita 1.1.1 
Spolupracovat na vzniku pobytových či terénních sociálních služeb pro osoby 
bez přístřeší s duševními poruchami (mimo služby Azylové domy) 
v produktivním věku 

Aktivita 1.1.2 
Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se 
specifickými potřebami  

Aktivita 1.1.3 
Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené 
do základní sítě sociálních služeb MSK 

 

Cíl 2 
Vytvářet podmínky pro zvýšení dostupnosti vhodného bydlení a pobytových 
služeb  

Opatření 2.1 
Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových 
životních situacích  

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi 

Opatření 2.2 
Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném 
programu k bydlení  

Aktivita 2.2.1 Navýšit kapacitu terénních programů 

Aktivita 2.2.2 
Zařadit služby Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené 
do základní sítě sociálních služeb MSK 

 

Cíl 3 Vytvářet podmínky pro zvýšení zaměstnatelnosti  

Opatření 3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených 

Aktivita 3.1.1 
Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních 
služeb v rámci „tréninkových prostor“ 

Aktivita 3.1.2 Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší 
 

Cíl 4 Zvýšit informovanost veřejnosti o problematice osob bez přístřeší 

Opatření 4.1 
Koordinovat činnosti za účelem zvýšení informovanosti o problematice osob 
bez přístřeší 

Aktivita 4.1.1 Realizovat společnou mediální kampaň 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Armáda spásy v ČR, z. s.  

Charita Ostrava, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Dům na půl cesty), Renarkon, o. p. s.,  Spolu pro 

rodinu, z.s.

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší

1.1.1 Spolupracovat na vzniku pobytových či terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší s duševními 

poruchami (mimo služby Azylové domy) v produktivním věku

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Najít na území města Ostravy vhodnou lokalitu a vhodné prostory na výstavbu nové 

budovy nebo rekonstrukci objektu. 

Město Ostrava se snaží propojit součinost relevantních služeb na území města a zařadit 

daný cíl do 6. KP. 

Zajištění finančních prostředků na realizaci: 

- zpracování finančního plánu (náklady na realizaci plánované služby se budou odvíjet od 

nalezení prostoru k rekonstrukci nebo pozemku pro výstavbu), s ohledem na vývoj 

hospodářské situace v souvislosti s pandemií covid-19 se náklady zřejmě významně 

navýší oproti původním představám (viz plán z roku 2021).

- zajištění finančních prostředků (EU, MSK a další)

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

I v roce 2021 byly pracovní podmínky omezeny hlavně z důvodu proticovidových opatření 

a nebyl zatím nalezen vhodný objekt pro poskytování služeb.

Nebyly konkretizovány vhodné pracovní pozice pro danou cílovou skupinu.

Není dostatek odborníků - psychiatrů a psychoterapeutů - pro spolupráci s danou cílovou 

skupinou

Cílová skupina:

Vzhledem ke specifikům cílové skupiny nebyly prozatím nalezeny prostory (tréninkové 

byty) k poskytování plánované služby. Umístění v prostorách stávajících služeb není 

vhodné. 

Překážky jsou též na straně klientů, kteří se nacházejí v náročné a komplikované životní 

situaci bez finančních prostředků, těžko zaměstnatelní, v dekompenzovaném zdravotním 

stavu, což se projevuje i společností nepřijímaným chováním a nespoluprací na řešení své 

situace. 

Finanční dopady:

Došlo k nárůstu předpokládáné výše finančních nákladů a to z důvodu ekonomických 

dopadů pandemie covid-19.

Spolupráce mezi relevatními soc. službami:

Náročnost práce s cílovou skupinou vyžaduje nezbytnou součinnost mezi více druhy 

veřejných službech - sociálními, zdravotními a (sociálně)rehabilitačními. Tuto spolupráci 

se prozatím nepodařilo v potřebném rozsahu navázat, podmínky se spíše zhoršily. 

Nezbytná je spolupráce s psychiatry a psychoterapeuty, včetně možnosti hospitalizace 

dle potřeb klienta. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava, MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Jednání ohledně financování - IROP, MSK.

Vyhledávání nemovitosti pro rekonstrukci, po prohlídce několika nemovitostí jsme se z 

důvodu ekonomické a technické nevýhodnosti rekonstrukce rozhodli pro výstavbu 

nového objektu.

Vyhledán vhodný pozemek v sousedství stávajícího domova, jednáno s vlastníkem.

Jednáno s MSK, který o předmětný pozemek požádá vlastníka - Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 

Karta aktivity

Armáda spásy v České republice, z.s.

SMO, MSK

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší 

1.1.2 Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se specifickými 

potřebami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Dotáhnout jednání s MSK ohledně převodu pozemku mezi MSK a ÚZSVM.

Další pokračování projektu by mělo proběhnout v následujícím 6. komunitním plánu. 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet úvazků v 

přímé péči:

557 000 Kč

2 797 000 Kč

308 779 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5,0

jiné (specifikovat):

MPSV program C: 57 534 Kč

Vlastní: 545 Kč

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

statutární město Ostrava (širší správní obvod)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

AS: Práce v terénu byla z důvodu covidových opatření i v roce 2021 dost omezená. 

AS: Dařilo se zajistit finance na odvšivovací prostředky, možnost využití hygienických 

prostor, možnost vyprání si a vysušení oblečení podle potřeb klientů. 

AS: Podařilo se zlepšit spolupráci s potravinovou bankou v dodávkách trvanlivých a v 

terénu snadno zpracovatelných potravin.

Spolu pro rodinu: služba byla poskytována dle registrace.

Služba byla poskytována bez omezení po celý rok 2021 v rozsahu 2 úvazků pracovníků v 

přímé péči. Nebylo sice dosaženo předpokládaného počtu uživatelů služby (110 > 83), 

avšak předpokládaný počet intervencí byl naplněn (3000 > 2973) a předpokládaný počet 

kontaktů byl překročen (600 > 750). Prodlužuje se délka a intenzita spolupráce s klienty z 

důvodu náročnějších životních situací, ve kterých se nacházejí. Služba musela z důvodu 

naplněné kapacity odmítnout 13 zájemců.

Charita Ostrava: služba byla poskytována dle registrace. 

Službu využilo 182 klientů při 2263 kontaktech a 2205 intervencích. 

Karta aktivity

Armáda spásy v ČR, z.s.

 Charita Ostrava

Spolu pro rodinu, z.s.

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší

1.1.3 Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní sítě 

sociálních služeb MSK

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Pokračovat v poskytování služeb terénních programů pro osoby se specifickými 

potřebami:

- zajistit vhodné služby pro pomoc klientům v terénu se somatickými i duševními 

onemocněními

- poskytování sociální práce v rozsahu 3,0 úvazků (Charita Ostrava)

- poskytování sociální služby Zdravotně-sociální pomoc v rozsahu 2,0 úvazků (Spolu pro 

rodinu, z.s.)

Hmotná a finanční pomoc:

- s ohledem na zvyšování cen spotřebního zboží zajistit zejména pro málo soběstačné 

klienty v terénu trvalivé potraviny, hygienické prostředky, svíčky, deky apod. 

- zajištění finančních prostředků na zajištění léčebných prostředků nehrazených ze zdr. 

pojištění, které jsou nezbytné k úspěšné léčbě, ale pro cílovou skupinu finančně 

nedostupné (podpůrná léčba infekčních onemocnění, parazitální nákazy apod.).

Zintenzivnění spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami:

- zvýšit úsilí v propojování a prohlubování spolupráce mezi sociálními a zdravotními 

službami

Depistáže:

- nadále vyhledávat osoby z cílové skupiny 

Zajištění spirituálních potřeb klientů:

- zřízení pientního místa pro klienty Charity Ostrava a jejich přátele

- konání mší za zemřelé klienty Charity Ostrava
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3 3/2022 - rozšíření kapacity z 24 uživatelů na 42 uživatelů

4 3/2022 - rozšíření úvazků PSS o 1 úvazek

5 cca 4-5/2022 - rozšíření úvazků sociálních pracovníků o 1 úvazek

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

V roce 2021 proběhla rekonstrukce objektu na ulici Jedličkova z programu IROP.

K naplnění výstupů aktivity dojde v roce 2022.

Karta aktivity

Charita Ostrava

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových životních situacích 

2.1.1 Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
2/2022 - udělen kolaudační souhlas s užíváním stavby

3/2022 - přestěhování služby do zrekonstruovaného objektu na ulici Jedličkova
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

1 650 000 Kč

8 752 000 Kč

776 809 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Služba je stabilizovaná, k rozšíření počtu zaměstnanců nedošlo.

Služba je potřebná, je nadále poskytována dle registrace.

Karta aktivity

Armáda spásy v ČR, z.s.

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.2.1 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném programu k bydlení

2.2.1 Navýšit kapacitu terénních programů

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Udržení stability služby

Aktivní spolupráce s nově vznikající službou sociální rehabilitace 

Rozšíření služby o jednu pobočku bez navýšení úvazku
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

3 345 000 Kč

21 123 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Charita Ostrava

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.2 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném programu k bydlení

2.2.2 Zařadit služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní sítě 

sociálních služeb MSK

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
V průběhu roku 2022 započít spolupráci s městským obvodem Ostrava - Mariánské Hory a 

Hulváky.
V první polovině roku převést 5 uživatelů do nájemního bydlení.

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Služba byla poskytována dle registrace. 

Kapacita služby sociální rehabilitace byla v roce 2021 navýšena.

Sociální služba sociální rehabilitace je zařazena do základní sítě MSK.

Od 1. 1. 2020 byla služba zapojena do programu "Podpora sl. soc. prevence 3".

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet úvazků:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

– jiné 

(specifikovat):

město Hlučín

obec Šilheřovice

úhrady uživatelů

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1
2
3

4

5

6

7

8

102 175 Kč

Karta aktivity

Charita Ostrava

Nová šance, z.s.

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

3.1.1 Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních služeb v rámci 

  "tréninkových prostor"

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
NŠ: Obnova a rozvíjení pracovních návyků klientů.
Pravidelná denní pracovní činnost s klienty. 

Učení se odpovědnosti a samostatnosti u klientů. 

CHO: aktivitu nerealizuje

Ostrava a okolí

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

NŠ: Obnova a rozvíjení pracovních návyků klientů.
Pravidelná denní pracovní činnost s klienty. 
Učení se odpovědnosti a samostatnosti u klientů. 

CHO: aktivitu nerealizuje

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

0,34

380 000 Kč

0 Kč
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

7

Počet setkání:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Charita Ostrava

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1. Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

3.1.2 Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Metodická a motivační podpora stávajícího týmu pracovníků sociální služby k zapojení 

uživatelů do aktivizačních činností.
Zahájení aktivizačních činností ze strany personálu NDC (4/2022).

Materiální vybavení "učebny PC" pro osoby bez domova (5/6/2022).

Navázání spolupráce s dobrovolníky (5/2022).

Realizace zahraniční stáže pro inspiraci a směřování aktivizačních činností.

Koordinace práce dobrovolníků v sociální službě vedoucí k realizaci skupinových aktivit.

Supervize zaměřená na aktivizační činnosti (6-9/2022).

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Přestěhování střediska do zrekonstruovaných prostor.

Realizace zkušebních aktivit v období 2. pololetí roku 2021 (realizována 3 setkání).

Ukončeno setkávání s externí metodickou podporou.

Realizace aktivizačních činností je možná jen mimo zimní sezónu, protože v prostorách, 

kde realizace probíhá, je provozováno i zimní nízkoprahové noční centrum.

Plánované aktivity budou spuštěny až v roce 2022 (viz výše), byla realizována pouze 3 

zkušební setkání. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

3
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Aktivitu se nedařilo naplňovat skupinou společně, probíhaly však kampaně jednotlivých 

poskytovatelů (AS, Charita ČR). 

V 10/2021 proběhla tradiční společná akce AS a Charity Ostrava - Dny proti chudobě. Při 

této příležitosti byla vydána i společná tisková zpráva. 

S ohledem na zaměření sil směrem k přecházení a řešení dopadů pandemie covid-19 

nebyl prostor věnovat se plánované společné mediální kampani.

Karta aktivity

členové PS

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1 Koordinovat činnosti za účelem zvýšení informovanosti o problematice osob bez přístřeší

4.1.1 Realizovat společnou mediální kampaň

manažer PS

Plán karty aktivity 2022
Aktivita nebude skupinou realizována.
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Statistický přehled roku 2021:   
  
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 26 sociálních služeb a 3 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 133 391 623 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb  
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 155 200 923 Kč.  
 
  

[Konec obtékání textu]  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 

kapacita  2020  2021  Rozdíl  

Domovy se zvláštním režimem  1  13 467 678 19 812 092 -6 344 414  29 28  25 -3 
Azylové domy  12  65 949 124 75 059 605 -9 110 481  415 724  743 3 
Domy na půl cesty  1  4 380 000 4 555 238 -175 238  21 30  25 -5 
Nízkoprahová denní centra  2  7 513 785 9 327 853 -1 814 068  110 1 048  1 234 186 
Noclehárny  3  8 242 093 12 399 131 -4 157 038  110 675  702 27 
Terénní programy  4  17 828 619 17 868 247 -39 628  26 812  909 97 
Sociální rehabilitace  3  8 973 420 9 271 279 -297 859  18 149  177 28 
Celkem SLUŽEB  26  126 354 719 148 293 445 -21 938 726  729 3 466  3 815 333 

    
  
  

  
  
  
  
  

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 

Související AKTIVITY a průřezové 
činnosti v roce 2021 

počet rozpočet náklady rozdíl 2020 2021 rozdíl 

sociálně preventivní aktivity 3 3 800 476 3 866 770 -66 294 75 748 91 139 15 391 
prevence zdraví 1 3 236 428 3 040 708 195 720 0 1 936 1 936 
celkem AKTIVIT 4 7 036 904 6 907 478 129 426 75 748 93 075 17 327 
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8. ROMSKÉ ETNIKUM  
  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Mgr. Lucie Mastná  
Kontaktní osoba: Bc. Jana Abrlová, DiS.,Mgr. Lucie Škvaridlová  
Počet členů:  31  
Kontakt:  luciemastna@seznam.cz; jabrlova@ostrava.cz; lskvaridlova@ostrava.cz  
  
  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
I. Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     
§ 69 Terénní programy     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Dobrovolnictví  
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ROMSKÉ ETNIKUM 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele ostravských ubytoven 
a dalších problémových lokalit  

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel 

Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů 

Aktivita 1.1.2
  

Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených 
lokalitách 

 

Cíl 2 Přispívat k zajištění dostupnosti základních zdravotních služeb v SVL 

Opatření 2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví  

Aktivita 2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL 

 

Cíl 3 Přispět ke snížení míry předčasného ukončení školní docházky  

Opatření 3.1 
Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni 
vzdělávání ve spolupráci s rodinou 

Aktivita 3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky – předškolní příprava 

Aktivita 3.1.2 
Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními 
školami 

Aktivita 3.1.3 
Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému 
vzdělávání po ukončení základní školy 

 

Cíl 4 
Podporovat komplexní přistup k prevenci kriminality a řešení problémů 
v sociálně vyloučených lokalitách  

Opatření 4.1 
Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně 
vyloučených lokalitách  

Aktivita 4.1.1 
Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů 
v lokalitách 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

650 000 Kč

4 303 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

3,2

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

sociálně vyloučené lokality na území městského obvodu Slezská Ostrava - Hrušov a Muglinov, Liščina a 

Zárubek, a o rizikové lokality na území městských obvodů (zejména ubytovny a jejich okolí) – Mariánské 

Hory a Hulváky (lokalita Červený kříž, ubytovna Výstavní a okolí), Ostrava – Jih (ubytovny Hlubina), 

Vítkovice (okolí ulic Zengrova, Tavičská, Erbenova a Rudná) a Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita předního 

Přívozu, tzn. ulice Cihelní, Spodní, Vaškova, Jirská Osada, Jílová a okolí, zadní Přívoz - křiš´tanova, Rovná a 

okolí).

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Poskytování terénních programů v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách na území 

města Ostravy v roce 2021.

Karta aktivity

Vzájemné soužití o.p.s.

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů

Ředitelka sociálních služeb VS

Plán karty aktivity 2022
Poskytování terénních programů v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách na území 

města Ostravy v období 2021-2022.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Vzájemné soužití o.p.s.

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

1.1.2 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

koordinátor NZDM

Plán karty aktivity 2022
hledání vhodného prostoru - průběžně 2022

jednání s představiteli ÚMOb a SMO o potřebnosti a vhodných prostorech služby -  

průběžně 2022
jednání se soukromými majiteli možných prostorů - průběžně 2022

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

4.3.2021 - jednání s místotarostou ohledně prostorů pro NZDM Jih - neúspěšně

10.3.2021 - komunikace se soukromými majiteli  - neúspěšně

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

Kapacita služby:

400 000 Kč

1 100 000 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

2,0

80

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava-Přívoz (ulice Jílová, Vaškova, Spodní, Cihelní a okolí)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Běžný provoz nízkoprahového střediska na Jílové 36 - průběžně v průběhu roku

Realizace projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě - průběžně v průběhu roku

Realizace projektu Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin - 08/2021

Realizace projektu Chceme vědět, umět, znát! (neform. Vzdělávání) - průběžně 

Karta aktivity

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

městská část Moravská Ostrava a Přívoz (ve stavu pokusu o navázání spolupráce), případně soukromý 

majitel

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1. Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

1.1.2 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Pokus o obnovu nízkoprahového střediskav lokalitě Jílová - průběžně

Práci s dětmi v lokalitě formou aktivit realizovaných v rámci projektu - průběžně

Zapojení dětí a mládeže do volnočasových klubů zaměřených na nefor. vzděl.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivit

Centrom, z.s.

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví

2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL

Projekt zdravotní prevence skončil v 12/2019 - tudíž nerealizujeme. 

Plán karty aktivity 2022
/

/

/

/

/

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

/

/

/

/

/

/

/

/

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet dětí 

zapojených do 

aktivit:

Počet rodičů 

zapojených do 

aktivit:

0 Kč

0 Kč

997 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32, CZŠ a MŠ P. Pittra

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Pokračování v práci s předškolními dětmi v rámci projektových aktivit SAS.

Hledání finančních zdrojů pro obnovení činnosti střediska pro předškoláky.

Moravská Ostrava a Přívoz

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Provoz neformálního předškolního centra 1-8/2021.

Spolupráce a společné akce s mateřskými školami 1-8/2021.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

50

50

OP VVV

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

30

3

20

135 000 Kč

0 Kč

350 500 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Don Bosco

ZŠ Karasova; ZŠ Pitterova

ROMSKÉ ETNIKUM 

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
pravidelná aktivita organizace
počet zapojených předškolních dětí: 30

počet zapojených dětí z 1. a 2. třídy: 20 

ubytovna (bytový dům) na Hulvácké 8, Ostrava-Zábřeh

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

01-02/2021 - z důvodu nařízení vlády aktivity nemohly být realizovány

03-05/2021 - individuální aktivity/doučování s dětmi + konzultace s rodinami a školou

05-06/2021 - doučování v menších skupinách 

07-08/2021 - prázdninový provoz - realizace 2 příměstských táborů

09-12/2021 - standardní provoz (2x týdně aktivity pro předškolní děti, 2x týdně pro děti 1. 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikujte):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet předškolních dětí zapojených 

Počet rodičů zapojených do 

Počet dětí z 1. a 2. třídy:
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet dětí 

zapojených do 

aktivit:

Počet rodičů 

zapojených do 

aktivit:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Vzájemné soužití o.p.s.

MŠ Slezská Ostrava (MŠ Chrustova, Na Liščině, Bohumínská,Požární, Keramická, Zámostní, Antošovická  ), 

MŠ Ostrava - Jih ( Volgogradská, Chrjukinova, Gurťjevova )

ROMSKÉ ETNIKUM 

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1. Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava

Plán karty aktivity 2022
předškolní vzdělávání 20 dětí předškolního věku, které potřebují včasnou péči, 

podporu,motivaci, vzdělávání

aktivní vyhledávání rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní - 30 

rodičů ročně/30 zápisů ročně

poradenství a podpora rodičům ze SVL - 20 rodičů/ročně

podpůrné personální opatření v MŠ Bohumínská - 4 školní asistenti/ 60 dětí

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

pravidelné neformální vzdělávání 20 dětí předškolního věku, které pocházejí z odlišného 

sociokulturního prostředí

aktivní vyhledávání rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní - 30 

rodičů ročně/30 zápisů ročně

poradenství a podpora rodičům - 20 rodičů ročně

personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách - MŠ Bohumínská - 4 školní 

71 zápisů do MŠ a ZŠ

4 školní asistenti v MŠ Bohumínská

poradenství a podpora rodičům - 67 intervencí koordinátorů pro práci s rodiči

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

80

30

 - jiné (specifikovat):OP VVV - 

Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

0

0

5

223

438 695 Kč

100 000 Kč

1 760 900 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - jiné (specifikovat): MŠMT, EU, nadace

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

oslovení cílové skupiny, spolupráce s dalšími subjekty (během celého roku)

realizace vzdělávacích programů (během celého roku)

spolupráce s rodiči, školami (během celého roku)

hledání finančních zdrojů (během celého roku)

vyhodnocení vzdělávacích aktivit (během celého roku)

Karta aktivity

S.T.O.P., z.s.

ZŠ a SŠ na území Ostravy, OSPODy Ostrava, NNO, PPP

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s rodinou

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
hledání finančních zdrojů (během celého roku)

oslovení cílové skupiny, spolupráce s dalšími subjekty (během celého roku)

realizace vzdělávacích programů (během celého roku)

spolupráce s rodiči, školami (během celého roku)

vyhodnocení vzdělávacích aktivit (během celého roku)
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

16

164

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Vzájemné soužití, o.p.s.

ZŠ Nádražní, ZŠ Halasova, ZŠ Šalounova

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ( 30 školních dětí/žáků )/rok

vzdělávání o prázdninách (1x ročně intenzivní vzdělávací program pro15-20 dětí, 7 dnů) - 

za 3 roky 60 dětí

Kariérové poradenství - návštěva SŠ a OU a zaměstnavatelů v ostravském regionu (10 

návštěv/1 rok) - 40 žáků ZŠ

Individuální kariérové poradenství - individuální telefonické poradenství s žáky ZŠ

Komunikace s rodiči, řediteli a zřizovateli škol

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

vykázáno doučování 33 žáků ohrožených školním neúspěchem dle IVP

16.8.-22.8.2021 - realizován intenzivní vzdělávací kurz pro 20 dětí ze ZŠ Nádražní (2,5,6 

třída) 

9x exkurze, 3x na SŠ a OU - OU a praktická Hlučín, SOŠ FM, 6x do firem - Brembo Czech 

s.r.o., 4x Marlenka International

Individuální kariérové poradenství žákům 9. tříd ZŠ bylo za rok 2021 poskytnuto celkem 

135 x

komunikace se 3 školami - ZŠ Na Vizině, ZŠ Gebauerova, ZŠ Škrobálkova

on line veletrh na SOU a SS v MSK

v letním období pomoc s přípravou do školy - deštníková škola

každodenní podpora žádků s výukou na ZŠ, zejména v době distanční výuky, příprava do 

školy

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet dětí 

zapojených do 

aktivit:

Počet aktivit:

0 Kč

0 Kč

500 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

110

50

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava-Přívoz (Božkova, Palackého a okolí, Jílová a okolí), Ostrava-Poruba (Dělnická, Skautská a okolí)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Pravidelná mimoškolní příprava do školy a individuální doučování - na všech střediscích 

NZDM 1x týdně

Skupinové aktivity - besedy rozhovory na téma vzdělávání, vzdělávací soutěže a kvízy 

Cílené volnočasové aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí ve spolupráci se školami

Besedy a individuální konzultace s rodiči zapojených dětí a žáků

Zapojení dětí a mládeže do volnočasových klubů zaměřených na neformální vzdělávání

Karta aktivity

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Základní školy v okolí střediska služeb, rodina, OPSPOD

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Pravidelná mimoškolní příprava do školy a individuální doučování školáků. 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Počet zájmových útvarů (skupin): 60

Počet účastníků zájmových útvarů: 600

Počet příležitostných akcí: 100

Počet účastníků příležitostných akcí: 2500

 

59

573

57

1295

356 000 Kč

0 Kč

3 185 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

3
4

Karta aktivity

Don Bosco

ZŠ Pitterova; ZŠ Karasova; ZŠ Kpt. Vajdy; ZŠ U Haldy

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
1

2

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

01-04/21 aktivity nemohly být realizovány z důvodu nařízení vlády

05-06/21 činnost vybraných zájmových útvarů v omezeném režimu z důvodu nařízení 

vlády

07-08/21 letní prázdniny - zájmové útvary neprobíhaly, účastníci se mohli účastnit 

příměstských táborů nebo pobytových akcí střediska

09-12/21 pravidelná činnost zájmových útvarů

09/21 a 12/21 realizace Programů pro školy - program určen pro školy, jejichž děti 

navštěvují zájmové útvary 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet zájmových útvarů (skupin):

Počet účastníků zájmových útvarů:

Počet příležitostných akcí:

Počet účastníků příležitostných akcí:
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet vytvořených míst/lůžek:

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

180 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Centrom, z.s.

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s rodinou

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Taneční kroužek, sportovní aktivity - fotbal, box - pravidelně, cca 1x týdně/aktivita + 

taneční vystoupení cca 3x za rok. Doučování 2x týdně, kurzy vaření pro děti docházející do 

NZDM 1-2x měsíčně - Prevence kriminality 

Volnočasové aktivity - poznávací výlety v projektech Prevence kriminality (4-11/2022)

Klub HOLA Centrom - spolupráce s VoŠS, zapojení 30 dětí žijících na ubytovně Vítek a v 

blízkém okolí, volnočasové aktivity, pomoc při přípravě na vyučování 
Sociálně aktivizační činnost s dospělými klienty v rámci workshopů na různá témata - 

změny v zákonech, zákonné povinnosti, zajištění péče o dítě - průběžně dle situace, min. 

1x v měsíci 

Ostrava - Vítkovice, Ostrava - Radvanice, Ostrava - Jih (ubytovna Vítek)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

taneční kroužek, kroužek BOXU, sportovní aktivity FOTBAL (pravidelně cca 1x týdně/ 

aktivita, taneční vytoupení cca 3x do roka) Doučování 2x týdně. Nově chceme poskytnout 

kleintům kurzy Vaření pro děti NZDM 1-2x měsíčně - Prevence kriminality - splněno dle 

plánu, z důvodů nižších finančních prostředků byl zrušen pouze kroužek boxu,doučování 

3x týdně, vaření probíhalo nově dle plánů a těšilo se velké oblibě 
volnočasové aktivity- poznávací výlety v projektech prevence kriminality. (4-11/2021) - 

SPLNĚNO 
KLUB HOLA CENTROM 2021- spolupráce s VOŠS, zapojení 30 dětí žijicích na ubytovně 

Vítek, volnočasové aktivity, plnění domácích úkolů. - Z důvodu epidemiologické situace 

bylo zapojeno 20 dětí žijících na ubytovně Vítek. 

v rámci Workshopů vzdělávání rodičů (školní probelmatika, šikana, možnosti vzdělávání 

dětí apod.) Průběžně v roce 2021 minimálně však 2x. SPLNĚNO

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

153

0

0

6

 - jiné (specifikovat): SMO JIH

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet realizovaných aktivit: 

Počet podaných žádostí na stipendia: 

0,-

0,-

0,-

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

4

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Území města Ostravy

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Březen 2021: Vytipování ZŠ, SŠ a SOU, které budou osloveny s nabídkou pomoci při 

vyřizování stipendií pro cílovou skupinu.
Duben - červen 2021: Depistáž - oslovení pedagogů ZŠ, SŠ a SOU (SŠ a SOU prof. Zdeňka 

Matějčka, ZŠ Škrobálkova) - realizováno v omezené míře z důvodu distanční výuky na 

školách, oslovení rodin využívajících sociálních služeb organizace.
Květen - září 2021: Výběr vhodné nadace, posuzování naplnění potřebných kritérií (školní 

prospěch, zájem a motivace pokračovat ve studiu, ochota účastnit se osobního či online 

pohovoru, ochota vyplnit a doložit potřebné tiskopisy).  
Červen - září 2021: Motivace dětí nastoupit na SŠ či SOU, poskytování podpory a pomoci 

při vyplňování žádostí a kompletování žádostí. Připomínání důležitých termínů. 

V průběhu realizace bylo osloveno vícero rodin či studentů s nabídkou pomoci při 

vyřizování stipendia. Z celkového počtu oslovených rodin či studentů byly úspěšně 

odeslány pouze 4 žádosti o stipendium, přičemž všechny děti + zákonní zástupci se 

zúčastnili online pohovoru.

Září - listopad 2021: Motivace rodin k účasti na osobních či online pohovorech - rozhovory 

s rodinami, umožnění účastnit se online pohovoru na PC/notebooku organizace, podpora 

při online pohovoru; podpora komunikace zákonných zástupců s nadacemi - zjišťování 

zda bylo stipendium přiznáno či nikoliv.

Leden - únor 2022: Připomínání termínu stanoveného pro zaslání požadovaných 

tiskopisů, motivace a podpora při odesílání tiskopisů.

Karta aktivity

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Romské etnikum

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s rodinou

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení základní školy

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Březen - duben 2022 - Vytipování pedagogického personálu a studentů na ZŠ, SŠ či SOU, 

vytipování rodin využívajících sociálních služeb organizace

Červen - září 2022 - Posouzení splnění kritérií potřebných k podání žádosti, výběr vhodné 

nadace/instituce

Červen - září 2022 - Shromažďování tiskopisů potřebných pro kompletaci žádosti

Září - listopad 2022 - Motivace a podpora uživatelů k účasti na osobních či online 

pohovorech + vyhledávání dopravního spojení, adresy sídla nadace, možnost zúčastnit se 

online pohoru na PC/notebooku organizace

Leden - únor 2023 - Připomenutí termínu pro zaslání úředně ověřených kopií vysvědčení, 

pomoc a podpora při komunikaci s nadací/institucí, pomoc a podpora při odesílání 

potřebných tiskopisů

Duben - červen 2022 - Depistáž - oslovení pedagogického personálu a studentů na ZŠ, SŠ 

či SOU, oslovení rodin využívajících sociálních služeb organizace
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet podaných 

žádostí o 

stipendia:

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

10

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava 

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Celoroční podpora 15 úč. CS (poradenství, akce s CS, mentoring, pomoc s přípravou do 

školy, 
Podpora 12 studentů při žádání o stipendium na školné a pomůcky potřebné k výuce -

červen-prosinec

Karta aktivity

Vzájemné soužití,o.p.s.

Nadace Terezy Maxové, Nadace Sirius, Romea, jednotky VS (nzdm, vzdělavací tým)

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

Celoroční podpora 15 úč. CS (poradenství, akce s CS, mentoring, pomoc s přípravou do 

školy.

Podpora 10 studentů při žádání o stipendium na školné a pomůcky potřebné k výuce -

červen-prosinec.
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

zúčastněných 

osob:

0 Kč

0 Kč

100 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Základní školy působící v okolí středisek NZDM, případně SŠ, OSPOD

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Besedy a rozhovory ve věci dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ - průběžně

Pomoc s přípravou na přijímací řízení na SŠ - 01-03/2022

Doprovod na Dny otevřených dveří na SŠ - průběžně

Ostrava-Přívoz (Božkova a okolí), Ostrava-Poruba (Dělnická a okolí)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Besedy a individuální rozhovory ve věci dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ. 

Pomoc s přípravou na přijímací řízení na ŠŠ, včetně pomoci s žádosti o stipendium.

Doprovázení na Dny otevřených dveří.

Zapojení dětí a mládeže do volnočasových klubů zaměřených na neformální vzdělávání.

;

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

46

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

Počet ind. rozhovorů - mentoring: 60

Počet setkání skupiny osobnost. rozvoje: 25

Rozhovor s rodiči: 35

Počet hodin doučování nebo samostudia: 50

52

21

0

33

45

0 Kč

0 Kč

95 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Počet ind. rozhovorů - mentoring:

Počet setkání skupiny osobnost. 

Počet podaných žádostí o stipendia:

Rozhovor s rodiči

Počet hodin doučování nebo 

samostudia:

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

01-02/21 z důvodu nařízení vlády aktivity nemohly být realizovány, pouze samostudium

03-12/21 individuální rozhovory s dětmi a jejich rodiči/zakonnými zástupci 

03-12/21 setkání skupiny osobnostního rozvoje

03-12/21 doučování

3

4

5

Karta aktivity

Don Bosco

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci s 

rodinou

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení 

základní školy

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
1

2
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

skupinových 

setkání

Počet 

realizovaných 

komunitních 

akcí

60 000 Kč

0 Kč

208 656 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Vzájemné soužití, o.p.s.

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1 Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách

4.1.1 Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách

ředitelka sociálních služeb 

Plán karty aktivity 2022
vytvoření pracovních skupin se zapojením místních obyvatel pro jednotlivé komunitní 

akce
plánování komunitních akcí

realizace komunitních akcí se zapojením místních obyvatel - duben - prosinec 2022

mapování nových lokalit - Jílová, Červený kříž

propojování a vzdělávání  aktivních z komunit v Ostravě, Budišově n. B., Krnově a Brně

Ostrava - sociálně vyloučené a rizikové lokality na území městského obvodu Slezská Ostrava (Hrušov a 

Muglinov, Liščina, Zárubek) a na úuemí Mariánských Hor a Hulvák (Červený kříž)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

vytvoření pracovních skupin se zapojením místních obyvatel pro jednotlivé komunitní 

akce a aktivity

plánování komunitních akcí

realizace komunitních akcí se zapojením místních obyvatel - duben - prosinec 2021

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

80

20

 - jiné (specifikovat): ÚV RVZRM

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

56

8

7
215

202 000 Kč

70 000 Kč

952 580 Kč

75 313 Kč

114 413 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

DCHOO

Komunitní skupina - Společná cesta,z.s., TJ Kunčičky, farnost Kunčičky, ZŠ Kunčičky, Společně - jekhetane,o.p.s., Armáda Spásy, 

Heimstaden, Portavita, majitelé/správci bytů, MO Slezská Ostrava, MO MOaP, MO Vítkovice, MMO, MPO, FSS OU, MSK (jde spíš 

o aktéry, na které se jádrové skupiny obracejí)

ROMSKÉ ETNIKUM

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1. Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách

4.1.1. Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
mapování nové SVL v MO OVA - Jih (bytový dům Soiva)

podpora a vzdělávání všech skupin aktivních obyvatel všech SVL, facilitace jednání

realizace komunitních akcí v lokalitách aktivními obyvateli a jednání s aktéry

podpora spolku Komunitní skupina - Společná cesta (supervize, administr. povinnosti…)

propojování a vzdělávání  lídrů komunit v Ostravě, Třinci a Přerově (projekt Romští lídři - hybatelé změny), 

vznik regionální romské platformy

Ostrava - Kunčičky, Ostrava - Přívoz, Ostrava - Vítkovice

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

mapování nové SVL Vítkovice, získání kontaktního místa

oslovování aktivních obyvatel ve všech lokalitách

podpora aktivních lidí, sběr témat, facilitace setkání jádrových skupin 

realizace komunitních akcí v lokalitách aktivními obyvateli 

spolupráce s experty Metodického centra KP MSK, FSS OU a ASZ (MMR) 

jednání lídrů s aktéry (institucemi, úřady, samosprávou)  

poskytování stáží studentům FSS OU

kontaktování dalších komunit v jiných regionech, propojování a vzdělávání  lídrů (projekt Romští lídři - 

hybatelé změny)

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - ze státního rozpočtu (Úřad vlády):

 - jiné (sbírky aj.):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

(omezeno trvající pandemií)

Počet skupinových setkání včetně vzděl. seminářů:

Počet realizovaných komunitních akcí:

Počet jednání jádrových skupin s aktéry:

Počet aktivně zapojených osob:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

 - zahraniční (Norské fondy):
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 16 sociálních služeb a 1 související aktivita. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 52 762 565 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb   
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 49 448 025 Kč.   

  
  
  

ROMSKÉ ETNIKUM  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 

kapacita  2020  2021  Rozdíl  

Odborné sociální poradenství  2 4 004 000 3 693 066  310 934 6 1 014 1 060 46 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  6 21 848 886 20 262 352  1 586 534 215 662 672 10 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  4 14 321 620 13 415 069  906 551 59 665 247 -418 
Terénní programy  4 12 523 059 12 037 305  485 754 20 1 136 1 143 7 
Celkem SLUŽEB  16 52 697 565 49 407 792  3 289 773 300 3 477 3 122 -355 

  
  
  

ROMSKÉ ETNIKUM  

Související AKTIVITY a průřezové 
činnosti v roce 2021  

počet  rozpočet  náklady  rozdíl  2020  2021  rozdíl  

dobrovolnictví  1 65 000 40 233 24 767 6 *) 10 *) 4 
celkem AKTIVIT  1 65 000 40 233 24 767 6 *) 10 *) 4 

*) počet dobrovolníků   
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9. PREVENCE KRIMINALITY   
  
  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Mgr. Kateřina Puterová  
Kontaktní osoba: Bc. Helena Kuzníková  
Počet členů:  27  
Kontakt:  omp-ostrava@seznam.cz; h.kuznikova@ostrava.cz   

  
  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
  
I. Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 60a Intervenční centra     
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     
§ 69 Terénní programy     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Sociálně preventivní aktivity  
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PREVENCE KRIMINALITY 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Podpořit rozvoj a zkvalitňování pomoci a poradenství potenciálním obětem 
trestné činnosti a obětem trestné činnosti, zejména se zaměřením na zvlášť 
zranitelné skupiny obyvatel 

Opatření 1.1 
Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti 
a potenciální oběti 

Aktivita 1.1.1 
Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné 
oběti trestných činů zejména seniory a děti do 18 let 

Aktivita 1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí 

 

Cíl 2 
Rozvíjet systematickou práci s pachateli a usnadnit integraci osob 
propuštěných z výkonu trestu do běžného samostatného života 

Opatření 2.1 
Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami 
propuštěnými z výkonu trestu 

Aktivita 2.1.1 
Rozvíjet programy individuální práce s pachateli a osobami propuštěnými 
z výkonu trestu 

Aktivita 2.1.2 Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu 

 

Cíl 3 Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování dětí a mládeže 

Opatření 3.1 
Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeží a zajistit 
programy pro rizikové děti a mládež, případně mladé dospělé 

Aktivita 3.1.1 
Rozšířit nabídku otevřených klubů případně NZDM včetně navazujících aktivit 
(např.: terénní forma NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava) 

 

Cíl 4 Realizovat další specifická opatření v oblasti prevence kriminality 

Opatření 4.1 
Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečí ohrožení trestnou činností   
a o možnostech ochrany před ní 

Aktivita 4.1.1 Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro laickou i odbornou veřejnost 

Opatření 4.2 
Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční 
gramotnost 

Aktivita 4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé 

Opatření 4.3 Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života 

Aktivita 4.3.1 
Umožnit vstup službě Terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem 
života do základní sítě sociálních služeb MSK 

 



140 
 

 
 
 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet situačních 

opatření:

Počet 

vzdělávacích 

akcí:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

PČR, MP,  IC Ostrava, poradny pro oběti na území města, Tým pro oběti, Krizové centrum Ostrava, Vaše dohoda

Centrum sociálních služeb Ostrava-Poruba, sociální odbory MěÚ, domovy pro seniory, kluby pro seniory, ZŠ, SŠ, pracovní skupiny 

komunitního plánování ve vztahu k dané problematice

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti a potenciální oběti

1.1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména seniory a děti 

do 18 let

koordinátor Týmu pro oběti Ostrava

Plán karty aktivity 2022
dle výsledku dotačního řízení - realizace vzdělávacího programu pro pracovníky zdrav. zařízení  - identifikace 

oběti, základní úkony s obětí
setkání týmu pro oběti - online x osobní 3 - 4 x - vybrat témata

podávání poradenství obětem tr. činů jednotlivé poradenské subjekty

aktualizace letáku pro oběti

další propagace pomoci obětem v rámci Ostravy, BOVA, materiály pro zdravotnická zařízení

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

23.2.2021 - online setkání týmu - téma - zvlášť zranitelná oběť - dětská oběť

11.5.2021 - online setkání týmu - téma - zvl. zranitelná oběť - senir a osoby s duševním onemocněním

16.9.2021 - osobní setkání týmu - FN Ostrava - téma - spolupráce se zdravotnickými zařízeními

zjištěna potřeba vzdělávacího programu pro zdravotnická zařízení

6. a 8. 10. 2021 pro Policii ČR dětská oběť - realizátor NF Paragraf, vzdělávání pro pracovníky OSPOD nebylo 

realizováno týmem pro oběti, ale pracovníci využili nabídky vzdělávání od NF Paragraf 

výběr realizátora školitele pro zdravotnická zařízení - BKB

MP instalovala 30 řetízků a 22 panoramatických kukátek, 95 senior linek

celoroční poskytování poradenství obětem tr. činů poradenskými subjekty

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

147

2

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet podpořených dětí (rodin)

Vytvořený systém spolupráce a předávání 

informací

Počet aktivit zaměřených na práci s celým 

rodinným systémem

Počet propagačních aktivit

400 000 Kč

190 000 Kč

1 117 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

113 nezl. dětí (53 rodin)

1

4

 - jiné (specifikovat): SPOD, nadac

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

leden - prosinec 2021 - vlastní realizace služby NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ - splněno a 

popsáno v závěrečné zprávě vyúčtování v programu PK
květen 2021 - evaluace pilotního fungování programu NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ - splněno 

a nad rámec realizováno také v listopadu 2021

leden - červen 2021 - dokončení implementace metodických postupů vč. předání 

metodických postupů Centra Locika - splněno částečně (Důvodem je, že nebyla 

prodloužena smlouva o partnerství s Centrem Locika a stávající byla ukončena v dubnu 

2021. Nedošlo k dokončení vzdělávání pracovníků a realizátor tak byl nucen nikoli 

implementovat metodiky, ale vytvářet zcela nové, což zvýšilo potřebnou časovou dotaci 

k jejímu dokončení. Dokončení metodických postupů se tak přelévá do dalšího období 

2022).

Karta aktivity

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

Policie ČR, sociální odbory městských úřadů + OSPOD, MP, domovy, Intervenční centrum, Poradna BKB Ostrava,  azylové domy, sociální 

služby s cílovou skupinou násilné osoby a nezletilé děti, školy, okresní soudy

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potencionální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména seniory a děti do 18-ti 

let

1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
leden - prosinec 2022- vlastní realizace služby NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ (specializovaný 

program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích)

leden - prosinec 2022 - dokončení závazných metodických postupů programu NECHME 

DĚTEM DĚTSTVÍ
květen, listopad 2022 - průběžná evaluace fungování programu vč. spolupráce se 

zapojenými subjekty
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Vytvořený systém 

spolupráce IDS a 

předávání 

informací: 

Počet aktivit 

zaměřených na 

práci s celým 

rodinným 

systémem:

Počet vzdělávacích 

akcí/počet 

účastníků:

Situační opatření:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

Interdisciplinární tým pro problematiku DN Ostrava

viz 1.1.2a

3/115

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

1. Setkání Interdisciplinárního týmu Ostrava pro problematiku DN (09/21). 2. Spolupráce 

zainteresovaných subjektů v konkrétních případech, nejčastěji IC+OSPOD+P ČR+ Rodinná 

poradna (Nechme dětem dětství), přibližně 90% klientů IC.

Realizace - práce s rodinným systémem -  CSS Rodinná poradna - Nechme dětem dětství.

1. Spolupráce s MP - vzdělávání SŠ - téma DN, 2. přednáška VOŠ (2x) - téma DN. 

Vzhledem ke covidovým opatřením tato aktivita realizována částečně.

Nebylo realizováno žádné situační opatření.

Karta aktivity

Intervenční centrum Ostrava 

Policie ČR, sociální odbory městských úřadů + OSPOD, MP, domovy pro seniory, Poradna BKB Ostrava,  

azylové domy, sociální služby s cílovou skupinou násilné osoby a nezletilé děti

PREVENCE KRIMINALITY

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potencionální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů 

zejména seniory a děti do 18-ti let

1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi subjekty řešící problematiku 

domácího násilí (Interdisciplinární spolupráce - ZSS - §60a)) v rámci města Ostravy

zefektivnit propagaci služeb týkajících se násilí a domácího násilí 

průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO - senioři, děti do 

18 let)
realizovat situační opatření (např. Senior linky, instalaci bezpečnostní zařízení v 

případech vykázání  apod.).                                                                                                                                                                                            

pomoc obětem násilí a domácího násilí v praxi (zejména senioři a nezl. děti)  - od 1.1.2022 

děti v případech vykázání automaticky označeny jako "ohrožené" - nutno zajištění 

odborné pomoci
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet programů:

Počet účastníků 

pracovní 

aktivizace:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Nová šance, z.s.

Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu 

2.1.1 Rozvíjet programy Individuální práce s pachateli a osobami propuštěných z výkonu trestu

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
obnova a rozvíjení pracovních návyků

učení se odpovědnosti a samostatnosti

pravidelná denní pracovní činnost

získávání odborných znalostí v oblasti dřeva, keramiky a zámečnictví

Ostrava a okolí

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

obnova a rozvíjení pracovních návyků

učení se odpovědnosti a samostatnosti

pravidelnou denní pracovní činnost

získávání odborných znalostí v oblasti dřeva, keramiky a zámečnictví

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

17

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

6

Počet programů:

Počet účastníků individuálního 

poradenství:

na svobodě:

ve VTOS:

 - z rozpočtu SMO: 513 000 Kč

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj): 0 Kč

 - jiné (specifikovat): ESF projekty, 

zdroje z vlastní činnosti, dotace z 

ÚMOb MOaP

36 953 777 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1
2

3

4

5

6

7

8

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022

zajištění finančních zdrojů na službu tréninkové bydlení 
snaha o registraci sociální služby podporovaného bydlení

zajištění finančních zdrojů na novou službu svépomocná skupina z 

rozpočtu MO MOaP (březen 2021)

zajištění finančních zdrojů na pokračování služby svépomocná skupina 

z rozpočtu SMO  (březen 2022)

udržení kontinuální spolupráce s věznicemi MSK a zaměstnavateli 

nabízející pracovní pozice pro osoby s trestní minulostí

Karta aktivity

RUBIKON Centrum, z.ú.

věznice v MSK, PMS, ÚP, sociální kurátoři, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava, další věznice v MSK

Prevence kriminality

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu 

2.1.1 Rozvíjet programy Individuální práce s pachateli a osobami propuštěných z výkonu trestu

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

hledání nových způsobů, jak realizovat tréninková místa, například ve 

spolupráci s úřadem práce

účast na PS Pachatelé a úzká spolupráce s partnery

3

zajištění finančních zdrojů na sociální službu sociální rehabilitace 

Hnízdo (ale z jiných zdrojů MMO)

zajištění finančních zdrojů z ESF na komplexní programy pro práci s 

pachateli v novém programovacím období

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

183

140

43

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava a MSK

Zdroje financování/rok:

zajištění zdrojů z Norských fondů na projekt S mentorem přes 

Rubikon (zaměřený na přípravu na propuštění z vězení a cestu změny 

klientů na svobodě směrem k desistenci - opouštění kriminální 

kariéry) 
účast na PS Pachatelé

programy: odborné poradenství, svépomocná skupina a tréninkové 

bydlení
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet osob se zvýšenou kvalifikací:

Počet cílených školení a vzdělávání na 

podporu zvýšení kvalifikace:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1
2

3

4

5

6

7

8

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Vazební věznice - ve spolupráci s ÚP Ostrava - rekvalifikační kurzy ve VTOS - 1 

Vazební věznice - kurzy (2x pánský kadeřník a 2x ošetřovatel)

Věznice Heřmanice - rekvalifikační kurzy ve spolupráci s ÚP  – 10 odsouzených, Rubikon – 8 

odsouzených (nárůst)
Vazební věznice - besedy pro vytipované odsouzené (ÚP) - 1 

Karta aktivity

Tým pro pachatele 

PMS, Nová šance, Rubikon, Kola pro Afrku, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava, vzdělávací instituce

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu 

2.1.2 Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
vytipovat  na Týmu pro Pachatele organizace, které budou aktivitu realizovat

oslovit vzdělávací instituce a navázat s nimi spolupráci, spolupracovat s ÚP 

vytipovat a oslovit osoby ve výkonu i po výkonu trestu ke vzdělávání či uznání kvalifikace

ve spolupráci s ÚP realizovat uznání kvalifikace či vzdělávání 

Věznice Heřmanice, Vazební věznice, Rubikon Centrum, Kola pro Afriku

Věznice Heřmanice - vzdělávání ve spolupráci se svářečskou školou 31. Další školení: paličů, 

řidičů VZV, jeřábníků, vazačů, práce ve výškách.

Věznice Heřmanice - besedy pro odsouzené (ÚP) - 2 

Věznice Heřmanice: šicí dílna funguje, zařazeno 14 odsouzených

výrobní činnost veznice na výrobu palet na vakcíny – vyrobeno 5112 palet

Organizace Rubikon - 7 RKV na svobodě, 35 ve věznicích Opava a Heřmanice 

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

117

14

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava, MSK



146 
 

 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet vytvořených analýz:

Počet nově vzniklých zařízení:

Počet nových navazujících 

aktivit:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Charita Ostrava - CHS Magone Dubina

SVČ Bavík Dubina

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeží a zajistit programy pro rizikové děti a mládež, případně 

mladé dospělé

3.1.1 Navýšit kapacitu otevřených klubů, případně NZDM včetně navazujících aktivit (např. terénní forma NZDM, terénní 

programy, doučování a školní příprava)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
terén - mapování, zjišťování informací, vstupy (ve spolupráci s Ospod a info klientů, SMO)

terén - monitoring v terénu 9-10/2022, výstupy analýzy 12/2022

příprava na vyučování - průběžně (dle zájmu a potřeb klienta nebo dle doporučení 

OSPOD a kurátorů)

příprava na vyučování a doučování - výstupy (statistiky) 12/2022

příprava a registrace terenní formy poskytování služby NZDM(viz. záznam z 2021)

Ostrava Jih - Dubina západ (Magone), Ostrava Jih - Dubina východ (Bavík), Ostrava Jih - Bělský les 

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

terén - mapování, zjišťování informací, vstupy (ve spolupráci s Ospod a info klientů) 

terén - monitoring v terénu 9-10/2021, i ve spolupráci se SocioFactor
příprava a registrace terenní formy poskytování služby NZDM, zatím nerealizováno, 

provozní důvody, revize formy poskytování i vzhledem k mimoř.událostem typu C19
terén - výstupy analýzy 12/2021, analýza SocioFactor

doučování - průběžně (dle zájmu a potřeb klienta nebo dle doporučení OSPOD a 

kurátorů)

doučování - výstupy (statistiky) 12/2021

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

0

1

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):



147 
 

 
 

Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Pravidelná 

realizace 

klubových 

aktivit:

Realiazce 

pobytového 

tábora:

Realiazce 

komunitních 

dětských dnů:

Realizace 

příměstkých 

větších aktivit:

310 000 Kč

0 Kč

516 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Pavučina o.p.s.

Kudy kam z.s.

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeže a zajistit programy pro rizikové děti a 

mládež, případně mladé dospělé

3.1.1 Navýšit kapacitu otevřených klubů, případně NZDM včetně navazujících aktivit (např. terénní forma 

NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
realizace klubových aktivit v době školního roku (HAF klub,Tvůrčí dílna, Exit , Kuchtík, 

Doučko)

realizace jarních pobytových táborů
realiazce komunitních dětských dnů
realiazce táborů a příměstkých aktivit v době letních prázdnin

průběžná evaluace projetktu zaměřená na snížení dopadů Covid na cílové skupinu

Ostrava - Jih, Ostrava-Zábřeh, Pískové doly

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

od 1.1. realizace klubů on-line formou (Tvůrčí dílna, Haf klub, Exit klub) + osobní návštěvy 

od 3.5. Otevření klubů opět na zahradě Bedrnova 1 , za zvýšených hygienických podmínek

od 10. 5. Nová aktivita Doučko pro děti, které nezvládají školu.

realice dvou akcí v rámci Prázdniny na Jihu, 7.7 Creativ day (30 dětí),  28. 7 Detektivní 

7. 12 Mikulášská nadílka - kontakt s 39 dětmi, 22. 12. Krabice od bot - balíčky pro 37 dětí

realizace letního pobytového tábora 16. - 25. 7 pro 31 dětí

září - Otevření nového klubu Kuchtík pro děti které rády vaří.

realizace dětského dne Na plné pendy 26. 8. 2021 pro 53 dětí a jejich rodiče.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

54

141

31

53

 - jiné (specifikovat): MŠMT, nadace 

a dary, tržby

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

pravidelných 

zájmových 

útvarů:

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

Počet 

navazujících 

aktivit:

Počet účastníků:

34 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeže a zajistit programy pro rizikové děti a 

mládež, případně mladé dospělé

3.1.1 Navýšit kapacitu otevřených klubů, případně NZDM včetně navazujících aktivit (např. terénní forma 

NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
běžný provoz zájmových útvarů během školního roku 2O21-22 (01-06/22)

prázdninový provoz (07-08/22) - využití dílny během příměstských táborů

běžný provoz zájmových útvarů během školního roku 2O22-23 (09-12/22)

Statutární město Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

01-05/21 - dílna uzavřena z důvodů nařízení ministerstva zdravotnictví

06/21 - provoz zájmových útvarů

07 - 08/21 - příležitostný provoz během příměstských táborů

09 - 12/21 - běžný provoz zájmových útvarů

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

250

4

0

3

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet realizovaných akcí:

Počet právních konzultací:

Počet vzdělávacích akcí:

Počet účastníků:

170 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2
3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

BOVA, Nebuď oběť, TpO, PS Pachatelé, Vaše dohoda, PPP, MPO, PČR, MMO, NF Paragraf, Vzájemné soužití, 

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.1 Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečích ohrožení trestnou činností a o možnostech ochrany před ní

4.1.1 Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro širokou a laickou i odbornou veřejnost

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
realizace projektu Bezpečnější Ostrava na území města (nová témata, nové nástroje)  

zachování odborné platformy pro témata virtuální komunikace v rámci PS PK KP

vzdělávání v oblasti prevence kriminality pro odbornou veřejnost

informování cílových skupininformování v obl. kyberproru a finanční gramotnosti (dluhů)

zajištění dostupnosti právních informací

Ostrava, MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Realizace projektu Bezpečnější Ostrava. Kampaň Bezpečnější Ostrava – realizovány 

kampaně Bezpečnější nakupování a parkování Velikonoce a Vánoce. 8 akcí. 800 účastníků.  

Pomoc obětem trestných činů. Den bezpečnějšího internetu. Hřiště otevřená veřejnosti. 

Zabezpečte se. Další témata v průběhu roku. Web Bezpečnější Ostrava (3692 návštěv).

Odborná platforma pro témata virtuální komunikace v rámci PS PK KP.

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality pro odbornou veřejnost: NFParagraf 

zorganizoval 6 odborných seminářů a 1 konferenci, na kterých se proškolilo cca 150 

účastníků (témata: domácí násilí na seniorech, dítě jako oběť, dítě v pozici poškozeného, 

nutná obrana a krajní nouze, týrané dítě v práci Policie, CAN, PMS). PPP: 13. krajská 

konference k prevenci rizikového chování určené ŠMP SMO: Medializace, problematika 

kyber 3 akce, 47+47+30

Informování cílových skupin: PČR realizovala celorepublikové preventivní akce a 

kampaně pro širokou veřejnost (Na kole jen s přilbou, Zpomal, dokud není skutečně 

pozdě, Vishing-Phising, Obezřetný senior, Zebra se za Tebe nerozhlédne. 132 akcí s 

celkovým počtem účastníků 2.699. Preventivní aktivity byly zaměřeny na žáky ZŠ, 

studenty, dospělé a seniory (práce policie, dopravní problematika, trestně-právní 

zodpovědnost, drogová problematika a návykové látky, internet a sociální sítě, 

kyberšikana). Vzájemné soužití: 12 komunitních besed, 297 dětí.

Zajištění dostupnosti právních informacípro subjekty v oblasti prevence kriminality: 

Nadační fond Paragraf  dle aktuálních požadavků telefonicky i osobně.

FB Prevence kriminality (3657 návštěv).

Informování cílových skupin o obl. kyberproru a finanční gramotnosti (dluhů): Den 

bezpečnějšího internetu, Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, „Milostivé léto“ . 

Informování o rizicích kyberprostoru besedy Nebuď oběť: žáci 2384, rodiče 152, učitelé 

240. Vzájemné soužití: komunitní besedy 122 dětí.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

6846

152

20

12

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet 

vzdělávacích 

Počet účastníků:

70 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

12

20

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava - sociálně vyloučené a rizikové lokality - Hrušov a Muglinov, Liščin a a Ostrava - Jih

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

realizace 4 workshopů na Hrušově v období 18.-28.5.2021, 6 účastníků

realizace 4 workshopů na Liščině v období 8.-17.6.2021, 6 účastníků

realizace 4 workshopů v organizaci STOP v období 7.-30.9.2021, 8 účastníků

metodická podpora Sociofactor ohledně evaluace preventivního programu Jde to i bez 

dluhů - 9 setkání (5.1., 30.3., 4.5., 21.5., 29.6., 2.9., 19.10., 30.11 a 14.12.)

Karta aktivity

Vzájemné soužití o.p.s.

S.T.O.P., SocioFactor s.r.o.

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé

ředitelka sociálních služeb (Helpale)

Plán karty aktivity 2022
realizace 3 běhů workshopů  (12 workshopů) - duben - prosinec 2022

metodická podpora Sociofactor ohledně evaluace preventivního programu Jde to i bez 

dluhů
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet vzdělávacích akcí za 

rok:

Počet vzdělávacích akcí za 

rok:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

OU PdF

PF MU, PF OU, organizace Pavučina o.p.s, Don Bosco, Diecézní charita ostravsko-opavská, NZDM, Salesiánské středisko 

volného času Don Bosco, Výchovný ústav Ostrava – Hrabůvka, Charitativní středisko Michala Magone  - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost                                                                                             

5. Prevence kriminality dětí a mládeže (úprava v souladu se Strategií prevence kriminality SMO)

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé                                                                                               

5. 1 Zvyšování kompetencí zodpovědných osob při práci s dětmi a mládeží - vzdělávání lektorů, rodičů, správců a 

pedagogů (úprava v souladu se Strategií prevence kriminality SMO)

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
neplánuje se v rámci KP

Ostrava

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Navázání kontaktu s podporovanými organizacemi, hospitace v podporovaných 

organizacích.

Příprava a realizace prvního workshopu.  

Supervize realizace programů prevence kriminality  prvním vybraným účastníkem 

(účastníky) vzdělávacího kurzu v jeho organizaci, realizace programu Prevence 

kriminality lektorem pro klienty jednoho zařízení věnující se práci s dětmi a mládeží 

z rizikových skupin.

Příprava a realizace druhého workshopu, evaluace průběhu workshopu, supervize 

realizace programu prevence kriminality druhým vybraným účastníkem (účastníky), 

vzdělávacího kurzu v jeho organizaci, realizace programu Prevence kriminality lektorem 

pro klienty dvou zařízení věnující se práci s dětmi a mládeží z rizikových skupin. 

Příprava a realizace třetího workshopu, evaluace celého vzdělávacího cyklu.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

10

135

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet nových 

úvazků 

pracovníků v 

přímé péči:

170 000 Kč

80 000 Kč

900 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

1

 jiné (specifikovat): MPSV

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Moravskoslezský kraj

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

podání projektů k zajištění financování na rok 2022 MPSV, MSK Prevence kriminality (80 

000 Kč), Zdravotnictví (80 000 Kč), Statutární město Ostrava

od 1.9.2019 - součástí optimální sítě služeb MSK - pravidelná aktualizace 

Karta aktivity

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

Prevence kriminality

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

4.3 Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života

4.3.1 Zařadit služby terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem života do optimální sítě 

sociálních služeb MSK

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
zajistit financování navýšené kapacity terénního programu - personální, služby (navýšení 

terénních výjezdů, intervencí, kontaktů

udržitelnost navýšené kapacity terénních programů o 1 úv. pracovníků v přímé péči (2020-

2022)

udržitelnost navýšené kapacity služeb (počtu terénních výjezdů a intervencí, kontaktů s 

CS)
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 5 sociálních služeb a 75 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 45 192 963 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb 
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 36 059 218 Kč.   
  
  
  

PREVENCE KRIMINALITY  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 

kapacita  2020 2021 Rozdíl  

Odborné sociální poradenství  1  1 233 493 1 234 025 -532 1 169 105 -64  
Intervenční centra  1  2 185 500 2 078 430 107 070 2 183 170 -13  
Nízkoprahová zařízení pro děti  2  4 339 776 4 414 695 -74 919 74 319 331 12  
Terénní programy  1  852 995 855 000 -2 005 2 194 179 -15  
Celkem SLUŽEB  5  8 611 764 8 582 150 29 614 79 865 785 -80  

  
  

PREVENCE KRIMINALITY 

Související AKTIVITY a průřezové 
činnosti v roce 2021 

počet rozpočet náklady rozdíl 2020 2021 rozdíl 

sociálně preventivní aktivity 75 36 581 199 27 477 068 9 104 131 13 401 24 342 10 941 

celkem AKTIVIT 75 36 581 199 27 477 068 9 104 131 13 401 24 342 10 941 
*)nejsou započteni návštěvníci otevřených hřišť  
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10. PROTIDROGOVÁ PREVENCE   
  
  
  
Základní informace o pracovní skupině:   
  
Manažer:  Bc. Jan Horák  
Kontaktní osoba: Bc. Monika Klimková  
Počet členů:  13  
Kontakt:  honza.horak.84@gmail.com   

mklimkova@ostrava.cz  

  
  
  
Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit  
  
  
I. Registrované sociální služby   
§ 37 Odborné sociální poradenství     
§ 59 Kontaktní centra    
§ 64 Služby následné péče  
§ 68 Terapeutické komunity     
§ 69 Terénní programy     
II. Související aktivity a průřezové činnosti  
Prevence zdraví  
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PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:  

Cíl 1 
Snížit potenciální rizika užívání návykových látek v oblasti nočního života 
a zábavy 

Opatření 1.1 Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy 

Aktivita 1.1.1 
Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní 
projekt 

Aktivita 1.1.2 
Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní 
aktivity 

 

Cíl 2 Podporovat služby a aktivity pro specifické cílové skupiny uživatelů drog 

Opatření 2.1 
Podporovat rozvoj sítě služeb a aktivit pro děti a mládež a vznik kapacity 
krizových lůžek pro aktivní uživatele návykových látek s psychosociální 
podporou 

Aktivita 2.1.1 
Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na Terapeutickou komunitu 
pro děti a mládež 

Aktivita 2.1.2 
Podpořit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující 
psychosociální pomoc 

Opatření 2.2 
Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se 
zkušeností se závislostí 

Aktivita 2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké 

 

Cíl 3 
Zvýšit míru informovanosti veřejnosti o praktickém dopadu podpory 
protidrogové politiky města 

Opatření 3.1 
Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem 

na veřejnost  

Aktivita 3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně 

Opatření 3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity 

Aktivita 3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města 
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet DPP s 

pracovníky:

Počet festivalů:

Počet účastníků:

300 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Renarkon, Rozkoš bez Rizika

Organizátoři akcí - noční kluby, festivaly atp., zdravotnické služby, Hard and Smart projekt Podané ruce

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

1.1 Podporovat přístup Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy

1.1.1 Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt

anonymizováno

Plán karty aktivity 2022
Síťovací aktivity - ostravské kluby (především obnovený klub Marley) - konkrétní 

spolupráce a realizace několika akcí.
Realizace v rámci festivalové sezóny: festivaly s účastníky v počtu nad 1000. (v případě 

nerealizace zmapování důvodů, proč nevnímají potřebnost)
Cíl rozšíření týmu z 5 DPP na 8 DPP.

Monitoring party prostředí v Ostravě - data četnosti a strategiích chování a užívání v 

prostředí nočního života a zábavy. (dle situace v roce 2022 realizace na festivalech či v 

rámci samostatné aktivity v terénu)

Město Ostrava (včetně festivalů v nejbližším okolí)

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Uskutečněno: Vytvoření ostravského týmu Hard and Smart. (únor 2021)
Uskutečněno: Pronájem prostoru pro uskladnění materiálního vybavení projektu. 

(březen 2021)
Uskutečněno: Příprava, vzdělávání a interní stáže pro nové členy týmu HaS. (únor-květen 

2021)

Uskutečněno částečně: Síťování s promotéry, provozovateli klubů a institucemi - forma 

Kulatý stůl. (květen 2021)

Uskutečněno: Realizace přímých intervencí - monitoring, kulturní akce a festivaly. 

(květen - prosinec 2021)

Kulatý stůl pro promotéry - neuskutečněné, jednání probíhala odděleně (částečný důvod 

byl Covid19 a paradoxně i jeho absence v letní sezoně, kdy realizátoři akcí neměli 

Uskutečněno: Celoročně realizace projektu Backstage v online prostředí sciálních sítí s 

důrazem na ostravské party skupiny.

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

5

7

1200

 - jiné (specifikovat): RVKPP, 

Magistrát města Brna, Hlavní město 

Praha, Praha 7 apod. (lokální 

prostředky financují lokální akce, 

RVKPP financuje personální 

kapacity mimo přímou práci a 

vybavení programu)

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet účastníků:

Počet setkání:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

30

1

 - jiné (specifikovat): Projekt Hyundai 

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava, MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Projekt Zahrada uskutečněn: realizace z prostředků grantu společnosti Hyundai - 

realizována částečná revitalizace zahrady (kompletní dokončení dle harmonogramu po 

dokončení rekonstrukce objektu, v plánu je střecha v roce 2022). 

Síťovací akce: uskutečněno velké setkání zástupců adiktologických služeb pro děti a jejich 

spolupracovníků, včetně institucí jako je Město Ostrava, MSK, Magistrát FM a RVKPP.

30 účastníků akce

Zástupci FnO byli účastníci akce, navázána spolupráce s psychiatrickým oddělením MUDr. 

Šilhána

Karta aktivity

sociální služby pro děti a mládež (Renarkon, TK Exit atp.)

Středisko výchovné péče, OSPOD, zdravotnické zařízení, Dětské krizové centrum,  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 

návykových látek s psychosociální podporou

2.1.1 Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež

zástupci jednotlivých služeb

Plán karty aktivity 2022
Síťové setkání pro služby pracující s dětmi ohroženými závislostmi (MŠMT, 

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST) (říjen 2022)
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet recovery 

koučů:

150 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

4

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):

Ostrava, MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Uskutečněno: Realizace a stabilizace Svépomocné skupiny v novém prostoru Na Jízdárně 

18. (2021 průběžně)

Uskutečněno: Účast na AT Konferenci v červnu včetně varianty online. (červen 2021)

Neuskutečněno, z důvodu situace Covid19 na jaře a podzim 2021 odloženo na akci 

Narozeniny Klubu Absolvent v roce 2022: Podpora celorepublikového setkání Recovery 

koučů - technika, moderace, software a prostory. (podzim 2021)

Uskutečněno: 2x realizace klubových večerů Klubu Absolvent: Recovery koučů offline, v 

případě nepříznivé situace, alespoň 1 večer online. (červen-září 2021) 

Neuskutečněno z důvodu odkaldu AT konference na září 2021: Ozvěny workshopu "Jak 

nepykat na piku" pro ostravskou odbornou veřejnost. (podzim 2021)

Karta aktivity

Klub Absolvent

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

2.1 Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se zkušeností

se závislostí

2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké

vedoucí jednotlivých služeb

Plán karty aktivity 2022
Narozeniny Klubu Absolvent (duben-říjen) - pásmo akcí zakončené klubovým dnem v 

Galerii PLATO

Rozšíření aktivit Recovery koučů (noví absolventi výcviku zapojení do aktivit KA)

Účast na Jihočeské adiktologické  konferenci - aktivně. 

Celorepublikové setkání Recovery koučů v Ostravě
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Pracovní skupina:

Opatření (číslo a název):

Aktivita (číslo a název):

Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:

Odpovědná osoba za realizaci 

aktivity (kontaktní osoba):

1

2

3

4

5

Počet aktivit:

Konference:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 

lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

6

7

8

Karta aktivity

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Harmonogram zásadních kroků 

při realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků, 

popř. plánované výstupy:

3.1 Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem na veřejnost

3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně

vedoucí jednotlivých služeb

Plán karty aktivity 2022
Účast na akci Lidé lidem

Ostrava, MSK

Uskutečněné zásadní kroky při 

realizaci aktivity včetně 

termínů jednotlivých kroků (v 

případě nerealizace či částečné 

realizace karty aktivit na rok 

2021 zdůvodněte):

Neuskutečněno: 3x podskupina PS PDP pro zpracování konceptu PR: kampaň a 

Neuskutečněno: Mapa podpůrných stránek a skupin na FB pro možnou propagaci činnosti 

členských organizací PS PDP

Podpora kampaně a sociálních sítí organizací: neuskutečněno z důvodu nezájmu a 

omezených kapacit aktérů

Vyhodnocení karty aktivity 2021

Zdroje financování/rok:

 - z rozpočtu SMO:

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

0

0

- jiné (specifikovat):

Výstupy (nutné dodržet 

uvedené výstupy z Karty aktivit 

na rok 2021):
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Statistický přehled roku 2021:   
  
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2021 poskytováno 11 sociálních služeb a 4 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb 
a souvisejících aktivit byly pro rok 2021 předpokládány ve výši 44 336 908 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb 
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 46 788 318 Kč.   
  
  
  

  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE  

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB v roce 2021  Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  Okamžitá 

kapacita  2020  2021  Rozdíl  

Odborné sociální poradenství  3  6 165 320 6 516 589 -351 269 13 1 061 1 696 635 
Kontaktní centra  1  3 033 600 3 256 725 -223 125 20 264 318 54 
Služby následné péče  3  4 617 800 5 157 385 -539 585 18 86 108 22 
Terapeutické komunity  2  17 234 691 19 488 937 -2 254 246 27 11 29 18 
Terénní programy  2  7 260 897 8 112 217 -851 320 12 732 728 -4 
Celkem SLUŽEB  11  38 312 308 42 531 853 -4 219 545 90 2 154 2 879 725 

  
  
  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE  
Související AKTIVITY 
a průřezové činnosti v 
roce 2021  

Počet  Rozpočet  Náklady  Rozdíl  2020  2021  Rozdíl  

Prevence zdraví    4  6 024 600 4 256 465 1 768 135 170 2 723 2 553 
Celkem AKTIVIT  4  6 024 600 4 256 465 1 768 135 170 2 723 2 553 
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