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ÚVOD
„Akční plán – Karty aktivit a přehled poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit
k 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 20192022“ (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 vyhodnocení 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).
Na území města v roce 2019 působilo 70 organizací, které poskytují 182 sociálních služeb (tabulka
č.1). Souběžně se sociálními službami je realizováno 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 2019. 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 2019 byly vyčísleny ve výši 1 874 374 970 Kč.
Sociálních služeb využilo v roce 2019 26 358 klientů (tabulka č.3). Největší skupiny uživatelů jsou
v cílových skupinách Senioři (6 377), Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení (3
397) a Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi (3 390). Souvisejících aktivit, u
kterých byla evidována návštěvnost, využilo v roce 2019 celkem 126 003 osob (počet nezahrnuje
návštěvníky otevřených hřišť).
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Tabulka č. 1 – Přehled poskytovaných sociálních služeb v roce 2019
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Tabulka č. 2 – Přehled poskytovaných souvisejících aktivit v roce 2019
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Tabulka č. 3 – Přehled počtu uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit v roce 2019
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občané s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením
děti a rodina
občané ohroženi sociálním
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Struktura a zdroje financování
Celkové náklady v roce 2019 na zajištění všech sociálních služeb a aktivit vyjádřených v Přehledu činí
1 914 414 191 Kč, z toho neinvestiční náklady tvoří 1 873 180 970 Kč a investiční náklady 41 233 221
Kč (tabulka č. 4).
V porovnání za rok 2018 jsou sledovány zejména neinvestiční výdaje na zajištění realizace sociálních
služeb a souvisejících aktivit. Plánované náklady na rok 2019 činily 1 825 732 756 Kč, v konečném
vyúčtování byly vyčísleny reálné náklady na zajištění provozu na 1 873 180 970 Kč, tzn. že oproti
předpokladům byl provoz zajištěn částkou vyšší o více než 47 448 214 Kč (tabulka č.5).
Finanční prostředky vynaložené statutárním městem Ostrava (dále jen SMO) činí 414 928 890 Kč,
což představuje 22,20 % 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 373 440 327 Kč a vynaložené městskými obvody 41 488 563 Kč.
Největšími přispěvateli jsou samotní uživatelé služeb. Částka 575 255 778 Kč činí 30,78 % všech
zdrojů financování.
Ze státního rozpočtu ČR kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí byla vyplacena celková
částka 471 865 529 Kč.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vynaložil částku 155 055 566 Kč.
Z darů a nadací bylo v roce 2019 získáno 21 793 396 Kč.
Ostatní zdroje činí 205 955 964 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 2019
naleznete v přiložených dokumentech (viz tabulka č. 6 a tabulka č.7).
Graf č. 1 – Přehled zdrojů sociálních služeb a souvisejících aktivit 5.KP za rok 2019
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Tabulka č. 4 – Přehled nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok
2019

cílová skupina
senioři

neinvestiční náklady
1 125 175 753

investiční náklady
18 132 095

celkem
1 143 307 848

126 574 108
12 034 390
6 935 041

1 413 000
0
0

127 987 108
12 034 390
6 935 041

324 682 594
39 958 589

19 794 126
325 000

344 476 720
40 283 589

121 674 426

890 000

122 564 426

romské etnikum

45 323 184

500 000

45 823 184

prevence kriminality

32 829 446

109 000

32 938 446

37 993 439
1 873 180 970
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41 233 221
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1 914 414 191
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Tabulka č. 5 – Porovnání předpokládaných a reálných neinvestičních nákladů na zajištění
sociálních služeb a souvisejících aktivit v roce 2019

cílová skupina
senioři
občané s duševním
onemocněním a
psychosociálními obtížemi
občané se zrakovým
postižením
občané se sluchovým
postižením
občané s mentálním,
tělesným a kombinovaným
postižením
děti a rodina
občané ohroženi sociálním
vyloučením a sociálně
vyloučení
romské etnikum
prevence kriminality
protidrogová prevence
celkem

rozpočet
1 061 313 644

náklady
1 125 175 753

rozdíl
63 862 109

%
6,02%

136 879 237

126 574 108

-10 305 129

-7,53%

11 224 368

12 034 390

810 022

7,22%

10 966 983

6 935 041

326 108 982
42 342 964

324 682 594
39 958 589

-1 426 388
-2 384 375

-0,44%
-5,63%

117 263 449
47 042 165

121 674 426
45 323 184

4 410 977
-1 718 981

3,76%
-3,65%

36 665 048

32 829 446

35 925 916
1 825 732 756

37 993 439
1 873 180 970
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-4 031 942 -36,76%

-3 835 602 -10,46%
2 067 523
47 448 214

5,75%
2,60%

Tabulka č. 6 – Přehled zdrojů sociálních služeb a souvisejících aktivit 5.KP za rok 2019
Cílová oblast

SMO

Městské
obvody

Jiné obce

313 MPSV

530 420

18 430 071

15 154 122

591 806

39 997 840

25 000

7 155 398

0

1 034 169

149 400

271 194

1 388 280

21 000

129 000

5 319 697

0

60 000

192 141

157 184

59 960

108 155 232

423 000

471 800

98 915 800

388 914

20 200 595

57 180 527

6 133 287

33 639 487

Děti a rodina

7 522 464

876 549

0

25 188 623

1 011 198

1 706 662

659 902

2 205 606

286 980

SOC

8 059 518

1 210 151

305 000

20 040 000

3 480 270

60 217 854

19 056 812

3 044 319

4 778 840

RE

6 570 613

0

0

34 893 000

108 360

719 000

0

237 950

2 627 682

Kriminalita

14 199 000

1 225 060

0

4 832 000

5 396 643

2 591 967

242 963

1 461 920

1 571 597

Drogy
Zajištění
procesu KP

8 174 000

30 000

123 169

9 854 772

8 444 982

2 863 310

1 167 465

144 126

7 191 615

celkem
procenta

325 002

350 862

2 010 000

69 000

845 000

Ostatní
zdroje

27 829 507

MTKP

25 213 779

Dary, nadace

481 452 446

SLUCH

780 852 237 836 732

Klienti

47 231 938

ZRAK

37 308 801

KÚ MSK/IP
MSK/EU

2 575 852

Senioři
Občané s DO a
PSO

191 496 721

Ministerstva

CELKEM

7 546 004 114 413 683 1 120 643 029
128 423 409
12 102 441
6 783 982
325 508 642
39 457 984
120 192 764
45 156 605
31 521 150
37 993 439
1 194 000

1 194 000
373 440 327

41 488 563

19,98%

2,22%

2 185 683 471 865 529 21 936 639 155 055 566
0,12%

25,25%

1,17%

9

8,30%

575 255 778
30,78%

21 793 396 205 955 964 1 868 977 445
1,17%

11,02%

100,00%

Tabulka č. 7 – Přehled finančních zdrojů sociálních služeb a souvisejících aktivit 5.KP v roce 2019 – (procenta)
SMO

Městské
obvody

Jiné obce

313 MPSV

Ministerstva

KÚ MSK/IP
MSK/EU

Dary,
nadace

Klienti

ostatní
zdroje

CELKEM

191 496 721

37 308 801

780 852

237 836 732

2 575 852

47 231 938

481 452 446

7 546 004

17,09%

3,33%

0,07%

21,22%

0,23%

4,21%

42,96%

0,67%

10,21%

100,00%

25 213 779

325 002

350 862

27 829 507

530 420

18 430 071

15 154 122

591 806

39 997 840

128 423 409

19,63%

0,25%

0,27%

21,67%

0,41%

14,35%

11,80%

0,46%

31,15%

100,00%

2 010 000

69 000

25 000

7 155 398

0

1 034 169

149 400

271 194

1 388 280

12 102 441

procenta

16,61%

0,57%

0,21%

59,12%

0,00%

8,55%

1,23%

2,24%

11,47%

100,00%

SLUCH

845 000

21 000

129 000

5 319 697

0

60 000

192 141

157 184

59 960

6 783 982

procenta

12,46%

0,31%

1,90%

78,42%

0,00%

0,88%

2,83%

2,32%

0,88%

100,00%

108 155 232

423 000

471 800

98 915 800

388 914

20 200 595

57 180 527

6 133 287

33 639 487

325 508 642

33,23%

0,13%

0,14%

30,39%

0,12%

6,21%

17,57%

1,88%

10,33%

100,00%

7 522 464

876 549

0

25 188 623

1 011 198

1 706 662

659 902

2 205 606

286 980

39 457 984

19,06%

2,22%

0,00%

63,84%

2,56%

4,33%

1,67%

5,59%

0,73%

100,00%

8 059 518

1 210 151

305 000

20 040 000

3 480 270

60 217 854

19 056 812

3 044 319

4 778 840

120 192 764

6,71%

1,01%

0,25%

16,67%

2,90%

50,10%

15,86%

2,53%

3,98%

100,00%

6 570 613

0

0

34 893 000

108 360

719 000

0

237 950

2 627 682

45 156 605

14,55%

0,00%

0,00%

77,27%

0,24%

1,59%

0,00%

0,53%

5,82%

100,00%

14 199 000

1 225 060

0

4 832 000

5 396 643

2 591 967

242 963

1 461 920

1 571 597

31 521 150

45,05%

3,89%

0,00%

15,33%

17,12%

8,22%

0,77%

4,64%

4,99%

100,00%

8 174 000

30 000

123 169

9 854 772

8 444 982

2 863 310

1 167 465

144 126

7 191 615

37 993 439

21,51%

0,08%

0,32%

25,94%

22,23%

7,54%

3,07%

0,38%

18,93%

100,00%

Senioři
procenta
Občané s DO a PSO
procenta
ZRAK

MTKP
procenta
Děti a rodina
procenta
SOC
procenta
RE
procenta
Kriminalita
procenta
Drogy
procenta
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114 413 683 1 120 643 029

1. SPOLEČNÉ (PRŮŘEZOVÉ) CÍLE
Přehled rozvojových cílů a opatření:

Cíl 1
Opatření 1.1
Cíl 2
Opatření 2.1
Cíl 3
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Cíl 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Cíl 5
Opatření 5.1

Cíl 6
Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.3
Opatření 6.4
Cíl 7
Opatření 7.1
Opatření 7.2

Plánovat síť sociálních služeb a souvisejících aktivit
Zachovat proces komunitního plánování ve městě Ostrava a organizační
strukturu KP
Udržet stávající síť sociálních služeb a souvisejících aktivit včetně
efektivního financování
Zajistit podporu stávající sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit
Podporovat deinstitucionalizaci (transformaci ústavní péče v péči
komunitní) a humanizaci pobytových sociálních služeb
Podporovat aktivity pro realizaci transformace včetně vybudování nových
služeb komunitního typu
Humanizovat pobytové sociální služby pro seniory, individualizovat péči
a podporovat nové metody práce s osobami s demencí
Přispívat k naplňování Koncepce sociálního bydlení
Podílet se na mapování potřeb cílových skupin a dostupnosti bydlení
s doprovodným sociálním programem/sociálních bytů
Nastavit systém spolupráce a zprostředkování informací o potřebách
uživatelů - osob v bytové nouzi
Podporovat zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním
Rozšiřovat pracovní uplatnění osob se ztíženým přístupem na otevřený trh
práce a podporovat sociální podnikání
Zajistit informovanost laické i odborné veřejnosti včetně mezioborové
spolupráce a spolupráce s městskými obvody
Vytvořit místo prvního kontaktu - Sociopoint - za účelem poskytování
informací ze sociální oblasti pro veřejnost
Zajistit informovanost o poskytovatelích sociálních služeb, včetně
informačních kampaní
Vytvářet podmínky pro meziresortní spolupráci
Spolupracovat s městskými obvody
Podpora dobrovolnictví
Udržení a podpora dobrovolnictví a aktivní spolupráce organizací
zabývajících se dobrovolnickou službou na území města
Rozvoj dobrovolnictví na území města a vznik dobrovolnického centra
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Cíl 1

Plánovat síť sociálních služeb a souvisejících aktivit

Výstup

Opatření 1.1

Zachovat proces
komunitního plánování ve
splněno
městě Ostrava a organizační
strukturu KP

Počet PS: 10
Počet členů PS: cca 250
Počet členů MT: 25
Počet setkání MT: 8
Počet setkání PS: 70
Počet odpracovaných hodin manažerů: 1 262
Investice
Neinvestice - 1 194 000

Cíl 2

Opatření 2.1

Projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb
v Ostravě“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) byl realizován v období 1.11.201731.10.2019. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření střednědobého plánu rozvoje soc.
služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019-2022 a nastavení procesu
implementace v souladu s aktuálními potřebami dotčených cílových skupin a s
využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění procesu
plánování. Prostřednictvím projektu se podařilo:
• zajistit a koordinovat proces plánování a případových analýz
• vytvořit 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava
na období 2019-2022
• vytvořit komunikační (marketingová) verzi a komunikační strategii pro 5. KP
Rozpočet projektu: 3 648 425 Kč (z toho dotace ESF a státní rozpočet: 3 466 003,75 Kč;

Udržet stávající síť sociálních služeb a souvisejících aktivit včetně efektivního financování

Zajistit podporu stávající sítě
sociálních služeb a
splněno
souvisejících aktivit

Investice - 0,Neinvestice - 167 882 000 (z toho:
Účelové dotace v oblasti SP - 108 004 000
Loterie - 5 000 000
Účelové dotace v oblasti POH - 16 012 000
Významné akce města a Dny chudoby - 1 490 000
Účelové dotace v oblasti ZDRAV - 3 000 000
Účelové dotace v oblasti RP - 1 000 000
Účelové dotace v oblasti PP - 9 743 000
Realizace Strategie protidrog.politiky - 360 000
Účelové dotace v oblasti PK - 8 093 000
Transfery a příspěvky v oblasti PK - 4 385 000
Realizace Strategie prevence kriminality - 1 981 000
Informační materiály - 10 000
Zajištění procesu KP - 1 194 000
Projektová agenda - 1 200 000
Podpora PO - 140 000
Realizace projektu KCO - Duhový dům - 6 270 000)

Výstup
Počet uskutečněných kontrol a monitorovacích
návštěv:
157 monitorovacích návštěv
Počet sociálních služeb a souvisejících aktivit:
182 sociálních služeb
175 souvisejících aktivit
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V roce 2019 SMO podpořilo ze svého rozpočtu celkem 31 druhů sociálních služeb z
celkového počtu 33 druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

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

Cíl 3

Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem
Investice

Opatření 3.1

Podporovat aktivity pro
realizaci transformace
včetně vybudování nových
služeb komunitního typu

Výstup
splněna 1. etapa transformace;
postaveno 5 domků (pobytových sociálních služeb
DOZP);
kapacita celkem 60 míst;
realizátor - organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava, p.o.;
zahájena 2.etapa transformace - celkem 6 domků
výstava a 2 rekonstrukce

částečně splněno

Investice
Neinvestice

Opatření 3.2

92 801 709,42 Kč
6 767 804,57 Kč
99 569 513,99

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

Ad) vzdělávání zaměstnanců v nových metodách
práce:
 zaměstnanci pobytových SS se vzdělávají průběžně v
konceptech basální stimulace, biografickém konceptu
péče, smyslové aktivizaci, reminiscenčních technikách
a validačních přístupech v péči
o seniory a pro osoby s duševním onemocněním v
uplatňování konceptu Care a Recovery. Domovy činí
přípravné kroky na získání certifikátu "Vážka" a
vzdělávají zaměstnance
v problematice onemocnění syndromem demence.
Usilují o zavádění prvků paliativní péče. Věnují
pozornost zvyšování kvality při podávání stravy - např.
konceptu Bon Apetit.
 Ceritikáty "Vážka" v roce 2019 obhájili, např. Domov
Sluníčko, Domov Korýtko a Domov Slunečnice Ostrava,
přičemž poslední dva jmenované domovy ještě
úspěšně absolvovaly Inspekci kvality sociálních služeb.
Domov Korýtko získal Cenu kvality v sociální péči pro
poskytovatele pobytových SS pro seniory (1.místo).
 "Stříbrný certifikát pracoviště Snoezelenu“ získal DS
Kamenec, jenž pokračovat v realizaci projektu „Zdravý
svět seniora na stole“ a ukončil projekt „Československé přeshraniční spolupráce“.
Ad) poskytování pobytové SS jen 1 nebo 2 lůžkových
pokojích:
 v DS Iris byly zrušeny poslední dva 3 lůžkové pokoje
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Do 31.12.2019 bylo v rámci procesu transformace postaveno a byla zahájena činnost
v 5 nových objektech, a to ve Výškovicích (ul. Proskovická 829/24), v Hrušově (ul. Na
Liščině 704/12B
a Kanczuckého 705/10), v Petřkovicích (ul. U Jana 946/2A) a v Nové Bělé (ul. Na Pláni
702/10). Byla naplněna 1. etapa transformace (realizátor PO Čtyřlístek od 09/201811/2019), kdy se do nových domků v závěru roku 2019 přestěhovalo 60 klientů, a to z
Domova na Liščině (36 klientů) a z Domova Barevný svět (24 klientů). Sociální služba
v nových domcích je poskytována jako služba DOZP, kdy
v každém domku jsou vždy 2 domácnosti pro 6 klientů (2x2 lůžkový pokoj a 2x1
lůžkový pokoj), celkem tedy 12 klientů v každém domě. Zaměstnanci souběžně
absolvovali vzdělávací projekty
a stáže na podporu klientů při přechodu do nového prostředí a celkovou
deinstitucionalizaci poskytované péče. Transformační proces dále pokračuje dle
přijatých strategických dokumentů 2.etapou, kde je realizátorem SMO (5 objektů) a
organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava, p.o. (2 rekonstrukce a 1 výstavba). Realizace
některých staveb
z 2.etapy byla započata již v průběhu roku 2019.

Komentář

Cíl 4

Opatření 4.1

Opatření 4.2

Přispívat k naplňování Koncepce sociálního bydlení

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

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

Cíl 5

Opatření 5.1

Proběhlo mapování sociálních bytů na území SMO - monitoring probíhá 2x ročně (k
30.6.; k 31.12. daného roku). Údaje vyplňují aktéři, kteří relizují program/projekt
zaměřený na podporu domácnostem v bytové nouzi - jedná se o SMO, neziskové
organizace, Heimstaden (resp. v r. 2019 Residomo).
V průběhu roku byly realizovány 3 jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení
(MMO, městské obvody, neziskové organizace, ÚP ČR, Heimstaden a další);
výstupem činnosti PS byl Akční plán koncepce sociálního bydlení SMO, který byl v
červnu 2019 schválen zastupitelstvem města.

Investice 0 Kč
Neinvestice 0 Kč

Výstup
Využívaná monitorovací tabulka k mapování sociálního
bydlení na území SMO
Realizované mapování sociálních bytů na území SMO
(data k 30.6. a k 31.12.)
Realizace 3 jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení
(ekvivalent Kulatého stolu)

Investice 0 Kč
Neinvestice 0 Kč

Nebyly realizovány ohniskové skupiny, ale perspektiva domácností v bytové nouzi a
domácností zabydlených do sociálního bydlení byla v rámci projektu SMO (Sociální
bydlení ve městě Ostrava) reflektována formou komplexně pojaté formativní
evaluace.
Výstup
Z každou ze zabydlených domácností je formou rozhovoru vyplňován dotazník při
Realizace komplexní formativní evaluace - rozhovory, vstupu do sociálního bydlení a poté po roce bydlení a spolupráce se sociálním
dotazníky s domácnostmi v sociálním bydlení;
pracovníkem. Nastvení evaluace umožňuje komplexní reflexi situace domácnosti a
zpracování kazuistik
jejich potřeb. S výstupy evalauce pracujeme i při nastavování systému a sociální
Realizovaná konference Sociální bydlení ve městě
práce.
Ostrava (1.10.2019) a prezentace výstupů
Využíváme kazuistik - zde se jedná o nepřímou práci s údaji k situaci klientů
sociálního bydlení, ale systém sociálního bydlení je na základě sbíraných dat
komplexně reflektován.
v říjnu 2019 se k tématu sociálního bydlení SMO konala v zastupitelském sále
konference, kde byly výstupy evaluace a kazuistiky prezentovány.
Podporovat zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním

Rozšiřovat pracovní
uplatnění osob se ztíženým
přístupem na otevřený trh
práce a podporovat sociální
podnikání
částečně splněno

Investice 1.859.041,- Kč (z toho SMO 1.211.000,- Kč;
mimořádné VŘ + loterie)
Neinvestice 56.150.329,- Kč (z toho SMO 8.774.000,- Kč; VŘ,
mimořádné VŘ a loterie)

navýšení alokace příslušeného dotačního titulu o
3.500.000,- Kč - za r. 2019 navýšeno o 1.915.000,- Kč
(loterie + rozvoj)
3 setkání PS Zaměstnanost
počet nových sociálních podníků - 2,
45 nově vzniklých prac. míst / období - za r. 2019
vzniklo 11 pracovních míst
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V r. 2019 vznikly 2 nové sociální podniky - kamenný obchůdek (Krabičky, ul. Tyršova)
a kamenná kavárna TO MÍSTO (MENTAL CAFÉ, ul. Poštovní).
V průběhu roku vzniklo celkem 11 pracovních míst (Charita Hrabyně +6, MENTAL
CAFÉ +1 a Spirála Ostrava +4). PS Zaměstnanost je platforma pro komunikaci,
předávání informací o zajištění financování, podpopru sociálního podnikání.
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.
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Cíl 6

Opatření 6.1

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

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

Projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě (pracovní název
"SOCIOPOINT") byl výběrovou komisí podpořen v 12/2019 (žádost o finanční
podporu podána v 07/2019). Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno v 03/2020.
Zahájení projektu: 1.4.2020. Cíl: Vytvořit a pilotně ověřit provoz místa prvního
kontaktu za účelem zefektivnění poskytování základních informací a rozvoje
• 25 podpořených osob (sociální pracovníci SMO, kteří meziresortní spolupráce při řešení témat ze sociální oblasti.
se zúčastní vzdělávacích akreditovaných kurzů nad 40
Investice 0 Kč
hodin)
V projektu se počítá s:
Neinvestice (projekt "Podpora rozvoje sociální práce a
• Evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa • vytvořením 2 prac. míst sociálních pracovníků MPK /kancelář č. 51/ v přízemí - pravé
služeb v Ostravě" byl finančně podpořen z OP Zaměstnanost prvního kontaktu
křídlo MMO
ve výši 3 992 195 Kč (3 792 585,25 Kč dotace ESF + státní
• Konečná metodika práce s klientem ("Postupy,
• 15 odbornými stážemi/10 meziresortními workshopy/odborným vzděláváním
rozpočet); 199 609,75 Kč vlastní financování SMO).
procesy a odpovědnosti místa prvního kontaktu")
pracovníků MPK; vzděláváním cca 50 sociálních pracovníků SMO/vytvořením zelené
• 5 sad praktických manuálů na vybraná témata ze
linky/mobilní aplikace/5 sad praktických manuálů/závěrečnou
sociální oblasti pro odbornou i laickou veřejnost
konferencí/vytvořením meziresortní sítě cca 50 spolupracujících expertů/webovými
stránkami.
Pilotní ověření MPK - přímá práce s klientem je plánována od 10/2021. Webové
stránky projektu budou součástí webových stránek komunitního plánování
(sociopoint.ostrava.cz). Info-mail: sociopoint@ostrava.cz

Opatření 6.2

Zajistit informovanost o
poskytovatelích sociálních splněno
služeb, včetně informačních
kampaní

Opatření 6.3

Vytvářet podmínky pro
meziresortní spolupráci

splněno

Investice 0 Kč
Neinvestice 400 000 Kč

Investice
Neinvestice

Funkční webový portál
Aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb
(elektronická i tištěná
verze)
Počet uskutečněných akcí - 3

Stávající webový portál je plně funkční, v roce 2019 započala příprava na tvorbě
nových webových stránek ve spojitosti s novým logem komunitního plánování.
Pro 5. KP byla vytvořena komunikační verze a komunikační strategie. Tištěné
strategické dokumenty distribuovány elektronicky i v tištěné podobě na úřady
městských obvodů a NNO.
Tištěná verze Katalogu poskytovatelů SS byla aktualizována v roce 2018, nová
aktualizace je plánována v roce 2020. Elektronická verze je aktualizována průběžně
samotnými poskytovateli sociálních služeb a souvisejích aktivit.

Počet uskutečněných akcí - 1

V průběhu roku se konalo setkání za přítomnosti sociální pracovnice Městské
nemocnice Ostrava, ředitele Domova sociálních služeb při Městské nemocnici
Ostrava a zástupců magistrátu města Ostravy. Tématem setkání bylo předávání
informací mezi zdravotnickými a sociálními subjekty.
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Ad) zastoupení členství zaměstnanců MO v PS KP
 za PS SEN je zastoupeno 6 městských obvodů - MH,
MOaP, Slezská OVA, OVA-Jih, Poruba,
Vítkovice,
 za MTKP  zjistím 

Opatření 6.4

Spolupracovat s městskými
obvody

částečně splněno

Investice 0 Kč
Neinvestice 0 Kč

Ad) zajistit přenos informací z KP na pravidelných
metodických poradách s vedoucími sociálních odborů
MO
 splněno (průběžně během roku)  v roce 2019 celkem 4 pravidelná setkání , které svolává odbor
SPAM, a to za účasti kontaktní osoby za PS SEN  zde
přítomno 23 SP za všechny městské obvody
 můžeme ještě v Pondělí projít zápisy z porad, jaké
měl Zdeněk hosty pozvané i z jiných PS např.

Komentář

Ad) realizovat pravidelné návštěvy MO, jednat se
zástupci MO za účelem výměny informací
 proběhla 1 návštěva v DPS obvodu Mariánské hory a
Hulváky (11/2019)
Cíl 7

Opatření 7.1

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

Investice 0 Kč
Neinvestice 1.456.876,- (poskytnutá dotace v oblasti SP +
reklamní kampaň v MHD)

Rozvoj dobrovolnictví na
území města a vznik
dobrovolnického centra

částečně splněno

Dobrovolnictví bylo podpořeno v rámci reklamní kampaně, která byla realizována v
období 1-2/2019 v dopravních prostředcích MHD ve městě Ostrava. Akce přispěla k
náboru nových dobrovolníků. Dobrovolníci jsou vzděláváni průběžně, dle potřeby
jednotlivých dobrovolnických center. Propagace dobrovolnické činnosti byla také
realizována na akcích Ledé lidem 2019, Vánoční trhy, Dobrovolník roku 2019.

Počet dobrovolnických hodin (15 499,7):
SEN - 6 245; DaR - 5 916,7; MTKP - 3 278; RE - 60

Investice 0 Kč
Neinvestice 0 Kč

Opatření 7.2

Podpora dobrovolnictví
Výstup
Podpořeno 5 organizací a celkem 8 projektů
zaměřených na dobrovolnictví (ADRA, o.p.s.; HoSt Home-Start Česká republika; S.T.O.P., z.s.; Centrum
pro rodinu a sociální péči z. s.; SPOLEČNĚ-JEKHETANE,
o.p.s.)

2 jednání u kulatého stolu + 1 vánoční setkání
Výstup
Počet dobrovolníků (742):
SEN - 359; DaR - 324; MTKP - 52; RE - 7
Počet dobrovolnických hodin (15 499,7):
SEN - 6 245; DaR - 5 916,7; MTKP - 3 278; RE - 60
Nerealizováno: vznik a zahájení činnosti
Dobrovolnického koordinačního centra předpokládán
v první polovině r. 2020
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Výběrové řízení na provozovatele regionálního dobrovolnického centra v MSK bylo
vyhlášeno na podzim 2019. do konce kalendářního roku nebyl vyhlášen výsledek.

2. SENIOŘI

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

Marta Machová
Martina Pavelková
38
PS1@kpostrava.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
Významné akce
Prevence zdraví
Dobrovolnictví
Informovanost a spolupráce
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita1.1.4
Opatření 1.2
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2

Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Aktivita 2.1.3
Aktivita 2.1.4

Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Aktivita 3.1.3

Zajistit dostupnost pobytových sociálních služeb pro seniory i osoby
se specifickými potřebami
Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb
pro cílovou skupinu seniorů a osob se specifickými potřebami
Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory zejména
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro osoby
s kombinovanými diagnózami vyžadující 24hodinový zdravotní dohled
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby komunitního typu pro seniory
se specifickými potřebami a se závislostí nebo duševní poruchou v anamnéze
Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem
Vytvářet podmínky pro pečující při zajištění krátkodobých pobytů
pro specifické skupiny klientů
Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pro odlehčení pečujícím formou krátkodobých
pobytů
Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb
Zajistit podporu a dostupnost sociálních služeb při poskytování sociální péče
v domácím prostředí
Navýšit kapacity terénních sociálních služeb pro seniory a osoby s různými
typy demence
Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb
Navýšit kapacitu osobní asistence
Navýšit kapacitu pečovatelské služby
Navýšit kapacitu terénních sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Podílet se na podpoře pracovníků a pečujících
Přispívat ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a edukaci pečujících
osob
Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách
Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče
Zajistit rozvoj aktivit v oblasti trénování paměti a reminiscence včetně
celoročního programu
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

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
Ledax Ostrava o.p.s.
majitel objektu, SMO, MSK
anonymizováno
- zpracovat projektovou dokumentaci pro přístavbu,
- vyčíslení investičních nákladů (přístavba + vybavení),
- vyčíslení provozních nákladů po realizaci přístavby - navýšení,
- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy,
- zajistit financování budoucího provozu a investice,
- realizace investic (za provozu stávajícího zařízení) a změn provozu - navýšení o 25 lůžek

Cílová skupina či skupiny (např. senioři a osoby od 50 let věku s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 25 lůžek)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava a okolí
1
2
3
4
5
6
7
8

2019 zahájení prací na projektové dokumentaci - dle plánu aktivit na 2019
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0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

1.1. Navýšit kapacitu a zajistit možnost využití stávajících pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob se
specifickými potřebami
1.1.2 Zajistit a vymezit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory s kombinovanými diagnózami
vyžadující 24 hodinový zdravodní dohled
Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava
SMO, MNO, PS Senioři
anonymizováno
Cílem aktivity je zlepšit dostupnost péče pro osoby s kombinovanými diagnózami a vyžadující intenzivní zdravotní
dohled v rámci pobytových sociálních služeb. Praxe ukázala, že chybí poskytovatel, jenž by naplnil potřeby např. osob
s apalickým syndromem, umělou plicní ventilací nebo ve vigilním kóma, případně postižením epilepsií nebo
závislostmi v anamnéze či duševní poruchou po propuštění z hospitalizace. Praxe ukázala, že stávající poskytovatelé
pobytových služeb nemohou zajistit zdravotní dohled 24 hodin.

Cílová skupina či skupiny (např. senioři a osoby se zdravotním postižením, které jsou zatíženy kombinací diagnóz a vyžadující sociální služby a současně
senioři s nízkými příjmy a
intenzivnějíší zdravotní péči po propuštění z hospitalizace
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 3 lůžka)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava a okolí

1
2
3
4
5
6
7
8

V roce 2019 došlo k personální změně na pozici vedoucího DSS při MMO. Proto nebyly
realizovány žádné plánované kroky. Nové kroky budou vypracovány v PK na rok 2020 po
konzultaci s novým vedoucím DSS při MMO.
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

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
Armáda spásy v České republice, z.s.
SMO, MSK
anonymizováno
Služba bude zajištěna formou chráněného bydlení komunitního typu ideálně zrekonstruováním budov/y s
malometrážními byty. Pokoje budou vybaveny malým kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Je možné společné
soc. zařízení pro 2 pokoje. Vhodná společenská místnost a zázemí personálu. Většina pokojů bude jednolůžková, cca 4 6 pokojů dvoulůžkových. Je nutný domovní řád - vzhledem k dřívějšímu způsobu života a rizikům cílové skupiny. Dle
materiálně technického standardu může být v 1 budově ubytováno nanejvýš 12 uživatelů. Armáda spásy má zájem o
vybudování služby ve dvou budovách, celkem tedy pro 24 uživatelů.
Senioři od 50 let, bez přístřeší se zdravotním omezením fyzického či duševního charakteru, kteří nezvládají samostatné
bydlení a potřebující podporu a dohled při zvládání každodenních činností. Nepotřebují však přímou obslužnou péči
druhé osoby. Jsou to osoby, pro které již není vhodný Azylový dům, a ještě nepotřebují plnou péči domova se zvláštním
režimem.

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Ostrava a blízké okolí

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 (cílový stav v roce 2022 - 12 lůžek)
0
0
0

2
3
4
5
6
7
8

2019 - proběhlo jednání se zástupci MMO - ohledně vzniku nové služby formou chráněného
Proběhlo vyhledávání vhodné nemovitosti k rekonstrukci dle materiálně technického
standardu.
Proběhla metodická příprava nad způsobem poskytování služby, finančním a personálním
zabezpečením.
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.1.4 Navýšit kapacitu pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
SMO, ÚMOb Slezská
MPSV, KÚ MSK, EU

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Na území města Ostravy je k dispozici cca 2 tisíc míst v rámci pobytových služeb pro seniory (DS = 1611 míst, DZR = 423
míst), přičemž aktuální poptávka vzhledem k demografickému vývoji je stále vyšší než možnosti jejího uspokojení.
SMO navýší kapacitu o 100 lůžek, ÚMOb Slezská nyvýší kapacitu o 60 lůžek.

Cílová skupina či skupiny (např. Senioři
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Ostrava a okolí

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

70 (cílový stav v roce 2022 - 134 lůžek)

2
3
4
5
6
7
8

"Domov Hulváky" - v roce 2019 bylo vydáno uzemní rozhodnutí a byla podána žádost o stavební
povolení, to bylo pozastaveno a na základě výzvy se odstraňovaly nedostatky. Kapacita zařízení
bude 100 lůžek.
Provoz zahájilo Alzheimer centrum - z celkové kapacity je vyčleněno 70 míst pro občany města
Ostravy.
ÚMOb Slezská Ostrava má v plánu pouze 34 lůžek - DZR 16, DS 18. MO má zpracovanou
projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení.

Poznámka:
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

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

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

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.

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

V praxi vyvstavala potřeba nabídnout občanům při náhlé změně jejich životní situace (úraz, mozková příhoda, progres
demence či duševního onemocnění a další) možnost krátkodobého pobytu v podmínkách pobytové sociální služby.
Mělo by se jednat o přechodnou dobu nezbytnou k překlenutí období intenzivního hledání trvalého řešení nepříznivé
sociální situace (úprava domácího prostředí, nasmlouvání terénní či pobytové sociální služby), případně v situacích,
kdy náhlá životní změna zasáhne rodinného pečujícícho (potřeba hospitalizace).

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
senioři a osoby se zdravotním postižením vyžadující intenzivní zdravotní dozor nikoliv zdravotnické zařízení
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
4 lůžka (cílový stav v roce 2022 - 10 lůžek)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Poznámka:

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Ostrava
Zřizovatelem PO byly vybrány 4 domovy s větší kapacitou pro vyčlenění části kapacity pro
krátkodobé pobyty, a to Domov Slunečnice Ostrava (4 místa), Domov Sluníčko (2 místa), Domov
Kamenec (2 místa), Domov Korýtko (2 místa).
Požadavek byl statutárním zástupcům vybraných PO zadán do úkolů pro rok 2019.

1
2
3
4
5
6
7
8
V průběhu roku 2019 se krátkodobé pobyty ve vybraných PO nerealizovaly. V Domově Slunečnice Ostrava jsou
vytvořeny podmínky v rámci hostovských pokojů, ale nebyl ze strany občanů zájem (nízká propagace služby). V dalších
PO nebyly vytvořeny podmínky (obavy ředitelů organizací z finanční ztráty a snížení příjmu v případě neobsazení
uvolněných míst).
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.2.2. Navýšit kapacitu pobytových odlehčovacích služeb
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Rozšíření aktivity pobytové odlehčovací služby o 7 lůžek. Cílovou skupinu odlehčovací služby by tvořily osoby, včetně
osob se syndromem demence, starší 50 -ti let bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti, které mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně, a to od pondělí do neděle. Služba by byla
realizována na adrese Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice. Rozšíření služby by nevyžadovala žádné zláštní investiční
náklady. Předpoklad zahájení rozšíření je rok 2020.
Cílová skupina či skupiny (např. Senioři (lidé starší 50-ti let) včetně osob se syndromem demence.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 9 lůžek)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
0 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava a širší správní obvod

1
2
3
4
5
6
7
8

Změnilo se místo poskytování plánované odlehčovací služby na Syllabova 1278/19, Ostrava Vítkovice. V objektu na ulici Syllabova 20, který byl zamýšlen pro odlehčovací službu, bylo
znovuobnoveno zařízení vyžadující okamžitou pomoc pro děti (ZDVOP) Náruč.
Byl upraven plánovaný počet lůžek - 9.
Dobu poskytování služby: od pátku do pondělí.
Termín zahájení činnosti byl stanoven na rok 2021.
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.1. Navýšit kapacitu terénních odlehčovacích služeb
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Odlehčovací služba je reakcí na poptávku ze strany klientů. Cílem je zajistit službu pro rodiny, které se rozhodli
pečovat o člověka s život limitujícím onemocněním v poslední fázi jeho života. Posláním odlehčovací služby je ulehčení
rodině od každodenní, náročné péče o jejich blízkého.

Cílová skupina či skupiny (např. Lidé s život limitujícím onemocněním, kteří se rozhodli poslení část svého života strávit v domácím prostředí za
senioři s nízkými příjmy a
podpory své rodiny.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
2 HPP, 2DPP (v 5KP uvedeno navýšení o 3 úv. PvPP)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

Realizace plánována od roku 2021.
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0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

SENIOŘI

Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Podané ruce - osobní asistence; Slunce v dlani, o.p.s.
anonymizováno
Navýšení kapacity osobní asistence. Zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy. Zajistit
financování budoucího provozu. Navýšit kapacitu osobní asistence v počtu 2 úvazků pracovníků v přímé péči (osobní
asistenti) a 0,5 úvazku sociálního pracovníka, a to postupně v období 4 let.

Senioři v závislosti na pomoci druhé osoby

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0,5

200 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč
40 000 Kč
126 000 Kč
34 000 Kč
statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

vystavení nabídky zaměstnání na prac. portálech, spolupráce s ÚP (průběžně)
výběrová řízení (leden, březen, březen, duben, červen, říjen)
zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách
povinné vzdělávání
duben - navyšování tarifní mzdy
říjen - navyšování osobních příplatků
zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně)
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence
Podané ruce - osobní asistence

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

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

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacity poskytovatele terénní sociální služby osobní asistence zajišťující péči o
seniory v domácím prostředí vycházející ze zvyšujícího se zájmu o zajištění péče o seniory v domácím prostředí.
Seniora, člověka jako bio-psycho-sociální jednotku, je ve stáří třeba chápat daleko významněji, než v mladších
Stručný slovní popis aktivity
věkových obdobích. V seniorském věku se objevují vždy současně se somatickými potížemi, problémy psychické a
(možno uvést text z 5 KP, je-li
sociální, které je také potřeba řešit stejně naléhavě. Stávající kapacity poskytovatele osobní asistence nemohou
dostatečně výstižný):
pružně reagovat na akutní situace a potřeby zájemců o službu osobní asistence z důvodu jejich nedostatečné
personální kapacity. Vyvstává zde potřeba navýšování kapacit u terénní služby osobní asistence, která dlouhodobě
odmítá zájemce o službu osobní asistence z kapacitních důvodů.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (od 65 let věku), zdravotního postižení nebo
senioři s nízkými příjmy a
onemocnění, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu projevů souvisejících se stářím, a
specifickými potřebami v
to přirozeného poklesu kognitivních a tělesných funkcí, se sníženou kondicí, s oslabením smyslů-zrak, sluch, hmat,
důsledku dlouholetého
chuť, se sníženou schopností soustředění a paměti. Významnou část tvoří osoby s polymorbidním jevem, kdy se jedná
bezdomovectví či užívání
o souběžnou přítomnost více onemocnění u jednoho jedince buď bez příčinné souvislosti nebo chorob navzájem se
návykových látek atd.)
kauzálně podmiňujících. Cílovou skupinou jsou taktéž osamělé osoby v seniorském věku.
Počet vytvořených míst/lůžek:
5 úv. PvPP
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
Poznámka: 4 v PS Senioři + 1 v PS MTKP (v 5KP celkem
uvedené výstupy z Karty aktivit
uvedeno 10 úv. PvPP)
na rok 2019):
Počet vzdělávacích akcí:
Počet účastníků:
0 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8
9

příprava rozpočtu organizace s navýšením úvazku PvSS - 2019, komunikace s MMO
zajištění vstupu do základní sítě - 9/2019, komunikace, jednání s MSK
zajištění financování - 10-12/2019 (MMO, MSK)
navýšení kapacity služby osobní asistence realizované organizací Podané ruce-osobní asistence
o 5 úvazků (4 v PS SEN+1 v PS MTKP) dle karty aktivity je plánováno od roku 2020
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.2. Navýšit kapacitu osobní asistence

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Slunce v dlani, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraie o.p.s., Podané ruce  osobní asistence
anonymizováno
Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou zabezpečit péči o seniora v ieho domácím prostředí, vyplynula z
evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené SMO i z analýzy potřeb občanů města, která
byla provedena v souvislosti s přípravou dokumentu. Poptávka po službách OA je stále vyšší, neboť ve většině případů se
neiedná o stavy záiemců, kteří by potřebovali již celodenní 24 hodinovou pomoc, tato situace nastává až posléze při zhoršení
zdravotního stavu v důsledku věku a polymorbidity uživatelů. Při zájmu o službu je nejčastěii požadována služba v rozsahu 5-8
hodin denně.
Senioři v závislosti na pomoci druhé osoby a osoby v jakémkoliv stádiu demence.

Počet vytvořených míst/lůžek:
4
Výstupy (nutné dodržet uvedené
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
4
výstupy z Karty aktivit na rok
Počet vzdělávacích akcí:
2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte další
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
zdroje formnou přidání řádku):
- jiné (specifikovat): úhrady uživatelů
Území dopadu (včetně uvedení
SMO  širší správní obvod
lokality, je-li to relevantní):
1
navýšení úvazků v síti soc.služeb  2018
Uskutečněné zásadní kroky při
2
žádost na MMO o dofinancování
realizaci aktivity včetně termínů
3
Příjem nových pracovníků PP
jednotlivých kroků (v případě
4
Příjem nových zájemců o službu
nerealizace či částečné realizace
5
karty aktivit na rok 2019
6
zdůvodněte):
7
8

29

1 363 500 Kč
1 363 500 Kč
0 Kč
0 Kč
433 500 Kč
930 000 Kč

Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.3 Navýšit kapacitu pečovatelské služby
SMO, Městský obvod Ostrava - Jih
Slezská diakonie; Charita Ostrava

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Služba a žádost o její personální navýšení je v souladu s opatřeními a cíli 5. Komunitního plánu, jako strategického
dokumentu v rámci strategického řízení v oblasti sociálních služeb, a vychází z Analýzy potřeb občanů města Ostravy v
kontextu sociálních služeb 2017 a z informací jednání pracovní skupiny. Dále je v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje soc. služeb v MSK na léta 2015-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025. Reaguje
na narůstající potřeby občanů obce o zprostředkování pečovatelské služby v městském obvodě Ostrava - Jih, kdy z
pohledu klientů je pečovatelská služba nejvíce využívána.

Cílová skupina či skupiny (např. Cílová skupina seniorů a osob s potřebou sociální pomoci a podpory. Služba se zaměřuje na osoby žijící ve svém
senioři s nízkými příjmy a
domácím prostředí, jedná se o osoby vyššího věku, osoby vyžadující pomoc z důvodu zdr.postižení a snížených
specifickými potřebami v
schopností.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
2
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
13 707 914 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
13 707 914 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
3 018 000 Kč
řádku):
10 689 914 Kč
- jiné (specifikovat):příjmy od uživatel, příspěvek obce O - Jih
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

ÚMOb Jih, SMO
1
2
3
4
5
6
7
8

zajištění podpory MSK
Podání žádosti o navýšení kapacity sítě
vyhlášení výběrového řízení, výběr zaměstnanců přímé péče
naplnění nově nastavené kapacity sítě
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

SENIOŘI

Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Zprostředkovat vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Realizátor aktivity:

anonymizováno
PS Senioři, SMO

Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Zvyšování odborných znalostí (se zaměřením na praktické dovedosti) pracovníků v sociálních službách v oblasti
specifického přístupu (např. k osobám s demencí, s psychiatrickou diagnózou, s kombinovaným postižením atd.)

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotní pracovníci

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):
Poznámka:

1 - divadlení představení + workshop "Tři židle" (duben
2019)
12 500 Kč
12 500 Kč
0 Kč
12 500 Kč
0 Kč
0 Kč
Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

Domluva s realizátorem vzdělávací akce (únor/březen 2019)
Distribuce pozvánek do pracovní skupiny (březen 2019)
Workshop + divadelní představení "Tři židle" (8. dubna 2019)

66 proškolených účastníků, 22 organizací (PO,NNO,městské obvody na území města Ostravy)
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Vyhodnocení karty aktivity
SENIOŘI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky terénní přímé péče
Mobilní hospic Ondrášek
PS Senioři, SMO

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno
Realizovat konkrétní vzdělávací aktivity pro pracovníky terénní a ambulantí přímé práce v oblasti komunikace a
následného vzdělávání pečujících osob.

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. senioři a pečující o osoby v domácím prostředí
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1 seminář (cílový stav v roce 2022 - 8 seminářů)
20 (cílový stav v roce 2022 - 120 proškolených osob)
8 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč
7 500 Kč
3000 Kč - účastnický poplatek

Statutární město Ostrava včetně širšího správního obvodu

1
2
3
4
5
6
7
8

Uskutečnění jednoho semináře z důvodu nedostatku zájmu ze strany poskytovatelů sociálních
služeb o vzdělávání svých pracovníků v přímé péči.
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

SENIOŘI

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):

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

Realizátor aktivity:

anonymizováno
PS Senioři, SMO

Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Zpracování a provázání již realizovaných jednorázových aktivit v oblasti trénování paměti a reminscence na území
města Ostravy. Na rok 2020 je naplánována přípravná fáze a samotná realizace rozvojového opatření nad rámec již
realizovaných aktivit na léta 2021-2022.
Senioři, osoby s poruchami paměti, rodinní pečující a laická veřejnost města Ostravy.

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Počet vytvořených míst/lůžek:
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
počet setkání - 12 (mezi jednotlivými službami) + 1
(společné pro všechny PO a NNO), aktivity a cvičení na
téma "Putování " , závěrečné setkání pod záštitou
náměstka primátora
počet zaangažovaných služeb - 13
8 984 Kč

Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

8 984 Kč
0 Kč
8 984 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):
Poznámka:

schůzky v rámci MMO - 30.01.2019 a 18.10. 2019
schůzky mezi poskytovateli = jednotlivá setkání mezi službami a pro uživatele služeb - 12 v
průběhu roku
závěrečné vyhodnocení = 1 společné setkání 10.12.2019 s prezentací setkání v průběhu roku

2
3
4
5
6
7
8
V příloze doloženo pozvánkou na společné setkání zapojených organizací a prezentací ze setkání 10.12.2019.
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 48 sociálních služeb a 13 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 1 098 439 758 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 1 125 175 753 Kč. V roce 2019 nebyla sledována klubová činnost seniorů.

SENIOŘI
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019
odborné sociální poradenství

počet
služeb

rozpočet

náklady

rozdíl

okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

2

2 966 162

3 327 267

-361 105

5

834

816

-18

3

30 175 094

30 528 052

-352 958

66

186

182

-4

pečovatelská služba

10

74 099 307

74 717 566

-618 259

141

1 898

1 829

-69

odlehčovací služby

5

23 950 000

24 905 218

-955 218

49

338

488

150

centra denních služeb

3

6 361 616

6 587 652

-226 036

45

60

74

14

denní stacionáře

1

2 127 000

2 209 952

-82 952

7

20

21

1

týdenní stacionáře

1

3 698 000

4 388 119

-690 119

9

14

10

-4

13

570 946 847

618 713 895

-47 767 048

1 377

1 960

1 706

-254

7

261 731 892

272 665 441

-10 933 549

532

591

626

35

1

29 939 000

34 497 521

-4 558 521

66

266

224

-42

2

4 798 979

4 737 776

61 203

43

375

401

26

48

1 010 793 897

1 077 278 459

-66 484 562

2 340

6 542

6 377

-165

osobní asistence

domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče
sociálně aktivizační služby pro seniory
Celkem služeb
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SENIOŘI
Související AKTIVITY a průřezové činnosti
v roce 2019

počet
aktivit

rozpočet

náklady

rozdíl

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

prevence zdraví

8

47 847 237

45 195 064

2 652 173

2 201

2 169

-32

dobrovolnictví

3

1 881 634

1 846 556

35 078

401

364

-37

významné akce

1

695 876

733 541

-37 665

1 023

679

-344

informovanost a spolupráce

1

95 000

122 133

-27 133

165

130

-35

13

50 519 747

47 897 294

2 622 453

3 790

3 342

-448

Celkem aktivit
*) počet dobrovolníků

Senioři
1 125 175 753
1 098 439 758

1 061 313 644

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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3. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI

OBTÍŽEMI
Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

Antonín Liška
Petr Habram
20
PS2@kpostrava.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
Zaměstnávání
Podpora pečujících osob a svépomocných skupin
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí
III. Informovanost a spolupráce
Informovanost a spolupráce
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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

Opatření 2.1

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

Opatření 3.1

Zajistit přenos informací mezi resorty o průběhu a realizaci transformace
psychiatrické péče
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
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 3

Aktivita 3.1.3

Cíl 4
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1
Aktivita 4.1.2
Opatření 4.2
Aktivita 4.2.1
Aktivita 4.2.2

Podporovat rozvoj pracovního uplatnění lidí s duševním onemocněním
Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu
práce
Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků
na duševní onemocnění (peer konzultanti)
Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť
Podporovat vznik a rozvoj komunikačních technologií a návazných aktivit
v oblasti zaměstnávání
Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci
Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.1.1 Podpořit vznik sociálně terapeutických dílen pro lidi s duševním onemocněním
Spirála Ostrava, z.ú.
Asociace TRIGON o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace jsou nedílnou součástí podpory osob s duševním
onemocněním v uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale také v jejich osobním životě. Vznik sociálně terapeutických
Stručný slovní popis aktivity
dílen (STD) a navýšení kapacit sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním na území města Ostravy za
(možno uvést text z 5 KP, je-li
účelem podpořit systematickou přípravu osob se zdravotním postižením na uplatnění se na trhu práce a k zapojení se
dostatečně výstižný):
do běžného života. STD budou fungovat jako další zdroj možného rozvoje člověka směrem k pracovnímu uplatnění,
zachování jeho pracovního potenciálu a přirozeně navazovat a doplňovat systém pracovních a sociálních rehabilitací.
Cílová skupina či skupiny (např. Lidé v produktivnim věku 19 - 64 let, které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat, ale chtějí dále
senioři s nízkými příjmy a
rozvíjet svůj potenciál ve směru zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Současně představují další stupeň v
specifickými potřebami v
přechodu člověka směrem k chráněnému nebo otevřenému trhu práce.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet uživatelů:
30 (cílový stav v roce 2022 - 10 klientů)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
3,0 (cílový stav v roce 2022 - 4,0)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
1 479 897 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
1 479 897 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
310 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
1 101 000 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
68 897 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

Kroky vedoucí ke vzniku Sociálně terapeutické dílny byly naplněny v roce 2018.
Spirála Ostrava, z.ú. zahájila provoz nové sociální služby 1.7.2018.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):

MENS SANA, z.ú.
anonymizováno
Reagujeme na stávájící nedostatečnou kapacitu služby Sociální rehabilitace vzhledem k rozšíření sociální služby o nové
kontaktní místo v Ostravě-Porubě, v souvislosti s nově vznikajícím komunitním centrem.
Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti žijící v Ostravě a
blízkém okolí, kteří se v důsledku svého onemocnění obtížněji začleňují do každodenního života.

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:

0 (cílový stav v roce 2020 - 1,5 úv)

0 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
statutární město Ostrava a širší správní obvod

1
2
3
4
5
6
7
8

monitoring potřeby zájemců o službu (průběžně)
jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy
zpracování projektové dokumentace včetně vyčíslení nákladů
navýšena kapacita sociální rehabilitace v počtu 2 úvazku pracovníků v přímé péči od 1/2020 financováno z MSK, IP projektu
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Navýšit kapacitu sociální služby podpora samostatného bydlení
MENS SANA, z.ú.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečná kapacita chráněného a podporovaného bydlení. Předpoklad zvýšené potřebnosti v kontextu reformy
psychiatrické péče. Kvalita života klientů ve službě podpora samostatného bydlení a chráněného bydlení výrazně
přispívá k lepšímu sociálnímu začlenění osob s duševním onemocněním než pobyt v psychiatrických nemocnicích.
Služby v komunitě (ve vlastním prostředí pacientů/klientů) existují jen na některých místech, a to ještě v
nedostatečné míře. Zájmem odborníků je přenést péči o osoby s duševním onemocněním do komunity tak, aby klienti
mohli žít ve svém přirozeném prostředí.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním, především lidé s psychotickým onemocněním, ve věku od 18 let
senioři s nízkými příjmy a
do 80 let, kteří v důsledku svého onemocnění ztratili schopnost uspokojovat základní potřeby a žít ve svém běžném
specifickými potřebami v
prostředí. Služba je poskytována osobám žijícím na území Ostravy a v blízkém okolí. Nepříznivá sociální situace je
chápána jako nedostatek schopností a dovedností zvládat bydlení/domácnost. V roce 2019 jsme poskytovali sociální
důsledku dlouholetého
službu celkem 70 uživatelům z toho 56 uživatelů s uvedeným místem trvalého bydliště ve městě Ostrava a jejich
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
městských částech a 14 osob s evidovaným trvalým bydlištěm mimo území města Ostravy v MSK.
Počet uživatelů v terénní sociální službě:
Výstupy (nutné dodržet
0 (cílový stav v roce 2022 - 2)
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet uživatelů v nácvikových bytech:
na rok 2019):
Počet uživatelů s následným bydlením:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava a širší správní obvod

1

2

3

Při poskytování sociální služby PSB dojde k navýšení počtu zaměstnanců přímé péče, vzhledem
ke skutečné kapacitě 70 osob za loňský rok o 2 úvazky sociálních pracovíků, a to od 02/2020 z
rozpočtu MSK, předpokládáme další navyšování úvazků pracovníků v přímé péči v kontextu
probíhající reformy péče o duševní zdraví.
Jednání se SMO a MSK k rozšíření sociální služby neproběhlo, zástupci MMO nenabídli možný
termín schůzky např. ke zřízení chráněného bydlení, CDZ a MDT pro osoby s SMI v kontextu
reformy psychiatrické péče.
Zajištění financování nových dvou úvazků přímé péče z rozpočtu MSK v rámci IP a
předpokládáme potřebu dalšího navyšování úvazků pro pracovníky přímé péče v
podporovaném a chráněném bydlení.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj podpory při bydlení

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Navýšit kapacitu chráněného bydlení
Asociace TRIGON o.p.s.
Charita sv. Alexandra

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Navýšit kapacitu chráněného bydlení o celkově o 5 lůžek pro CS s duální diagnózou v komunitním typu bydlení. Kvalita
života klientů ve službě chráněného bydlení výrazně přispívá k lepšímu sociálnímu začlenění osob s duševním
onemocněním než pobyt v psychiatrických nemocnicích. Služby v komunitě (ve vlastním prostředí pacientů/klientů)
existují jen na některých místech, a to ještě v nedostatečné míře. Zájmem odborníků je přenést péči o osoby s
duševním onemocněním do komunity tak, aby klienti mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Ve sledovaném období
jsme hledali prostory pro navýšení kapacity pobytové sociální služby, avšak nedošlo k nalezení vhodných prostor.
Cílová skupina či skupiny (např. Mladí a dospělí (19-64 let) s duševním onemocněním a popř. s další diagnózou, která je kontraindikací pro přijetí do
senioři s nízkými příjmy a
pobytového zařízení. Jedná se o osoby po propuštění z léčby závislosti na alkoholu či návykových látkách popř. o osoby
specifickými potřebami v
s mentální retardací.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
0 (cílový stav v roce 2022 - 7 míst)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet bytových jednotek:
0
na rok 2019):
0
Počet uživatelů
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Město Ostrava, kraj Moravskoslezský
1
2
3
4
5
6
7
8

Hledání vhodných prostor pro realizaci služby 2020 - 2021.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Uspořádat meziresortní setkání s odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

MENS SANA, z.ú.
ostatní členové PS
anonymizováno
Realizace konference či workshopu (vždy jednou za rok), který by reagoval na aktuální dění v oblasti duševního zdraví
(zejména pak s akcentem na probíhající reformu psychiatrické péče) a propojoval tak mezirezortní setkání ze sociální a
zdravotnické oblasti.
Odborná veřejnost z oblasti duševního zdraví (sociální pracovníci, psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry,
pracovníci v sociálních službách a další)

Počet setkání (kulaté stoly, worskhopy):
Uskutečněná konference:
Počet účastníků za rok:

2 workshopy
0
22
0 Kč
0 Kč
0 Kč

- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

Workshopy proběhly ve spolupráci s DZR Slunovrat.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Nastavit dlouhodobou spolupráci mezi resorty
manažer PS
členové PS

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Systémová spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými a sociálními službami, včetně komunikace a propojení těchto
služeb je v současné době nedostatečná. Nedílnou součástí procesu spolupráce je aktivní zapojení psychiatrů a dalších
relevantních specialistů, popř. jejich zástupců do procesu komunitního plánování i do konkrétních aktivit KP Ostrava.
Pro bližší seznámení obou sektorů je žádoucí zajistit vzájemné výměnné stáže (1 - 3 denní) mezi subjekty obou
sektorů.
Cílová skupina či skupiny (např. odborní zdravotničtí pracovníci (psychiatři, psychiatrické sestry atd.), zástupci z další relevantních spolupracujících
senioři s nízkými příjmy a
subjektů (MZ, MPSV atd.).
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet společných jednání se zdravotníky:
6 (cílový stav v roce 2019 - 4)
Výstupy (nutné dodržet
Počet prezentací poskytovatelů na seminářích:
2 (cílový stav v roce 2019 - 2)
4 (cílový stav v roce 2019 - 5)
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet uskutečněných konzultací:
na rok 2019):
0
Počet vzniklých CDZ:
2 (cílový stav v roce 2019 - 4)
Počet uskutečněných výměnných stáží:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

Průběžná jednání se všemi relevantní subjekty (MZ, poskytovatelé sociálních služeb,
zdravotnický sektor atd.).
Účast reprezentantů transformace psychiatrické péče na klíčových jednáních a schůzkách
komunitního plánování.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:

3.1 Posilovat spolupráci mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

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)
manažer PS
MZ, NNO, SMO, zdravotnická zařízení
anonymizováno

Pro efektivní péči o osoby s duševním onemocněním se jeví jako nezbytné podporovat vznik a rozvoj činnosti
terénních týmů a návazných sociálních služeb a aktivit v souvislosti s transformací psychiatrické péče v MSK (např.:
služby následné péče, volný čas, multidisciplinární terénní týmy). Jako žádoucí se jeví navázat kontakt s klientem již
Stručný slovní popis aktivity
během hospitalizace. Spolupráce se zdravotnickým zařízením a práce s klientem i během hospitalizace znamená vyšší
(možno uvést text z 5 KP, je-li požadavky na personál a náklady na dopravu. Pro Ostravu to znamená 3 CDZ týmy, resp. 3 multidisciplinární týmy
dostatečně výstižný):
postupně rozšiřujícími se pro spádové území Ostrava centrum, Ostrava západ (Poruba a okolí) a Ostrava jih (Ostrava Jih
a okolí). V roce 2020 by měl mít každý tým minimálně 2 úvazky přímé péče a s opakovaným rozšířením kapacity o 2
úvazky přímé péče v roce následujícím. Ve spolupráci s regionálním konzultantem se bude rozvíjet také zdravotní část
týmu.
Cílová skupina či skupiny (např. zainteresovaní zástupci veřejné správy, NNO, SMO a zdravotnických zařízení
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet nových úvazků pracovníků přímé péče:
0 (cílový stav v roce 2022 - 18 úvazků)
Výstupy (nutné dodržet
0 (cílový stav v roce 2022 - 3 CDZ/MdT)
uvedené výstupy z Karty aktivit Nové či rozvojové soc. služby:
0
na rok 2019):
Nové či rozvojové soc. aktivity:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

průběžná jednání se všemi relevantní subjekty (MZ, poskytovatelé sociálních služeb,
zdravotnický sektor, zdravotní pojišťovny atd.)
nové úvazky v rámci multidisciplinárních týmů vzniknou k 1.1.2020, proto budou součástí karty
aktivity pro rok 2020
vznik 1. CDZ se předpokládá v 05/2020 v Městské nemocnici Ostrava
prozatím nedošlo k čerpání finančních prostředků učelově vázaných na tuto aktivitu
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.1 Podporovat zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na chráněném trhu práce

Aktivita (název a číslo):

4.1.1 Zajistit podmínky pro zaměstnávání lidí se zkušeností jako odborníků na duševní onemocnění (peer konzultanti)
MENS SANA, z.ú.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Zajistit CS metodickou, poradenskou, psychologickou a supervizní podporu, zajistit další profesní vzdělávání (Základní
kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví). Peer konzultanti pro svou práci potřebují i technické zázemí (přístup
k PC, internetu, tiskárně) a telefon. Celkové náklady na projekt za rok 2019 zahrnují mzdové náklady na HPP, DPP pro
peer konzultanty, koordinátora peer konzultantů, psychologa, kouče, týdenní rekvalifikační kurz.

Cílová skupina či skupiny (např. Osoby s duševním onemocněním nebo kognitivním deficitem (OZZ/OZP), které mají dlouhodoběji stabilizován svůj
senioři s nízkými příjmy a
zdravotní stav a na subjektivní rovině zvládnuté své duševní onemocnění tak, aby svou zkušenost byli schopni
specifickými potřebami v
předávat klientům, se kterými budou pracovat.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet peer konzultatntů:
11
Výstupy (nutné dodržet
Počet odpracovaných hodin:
7680
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet uživatelů:
60
na rok 2019):
3,83 (cílový stav v roce 2022 - 4,0)
Počet úvazků:
1 867 593 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
1 867 593 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
310 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
- jiné (specifikovat):
ctví
0 Kč
Ministerstvo zdravotnictví
462 350 Kč
ESF (projekt Bourání bariér)
1 095 243 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

MSK
1
2
3
4
5
6
7
8

leden - květen: zaměstnávání PK na DPP
únor: realizace vzdělávání: Základní kurz pro peer konzultanty
únor - prosinec: zaměstnávání PK na HPP na 0,5/1 os. v rámci projektu Bourání bariér (celkem 6
osob)
květen - prosinec: zaměstnávání PK na HPP na 0,5 nebo 0,25/1 os. přes MZ (4 osoby)
leden - prosinec: individuální supervize s psychologem dle potřeby PK
únor - prosinec: koučink pro PK (1xměsíčně)
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

Aktivita 4.1.2 Podporovat rozvoj kapacit chráněných pracovišť
Krabičky, v.d.
Spirála, o.p.s., MENS SANA, z.ú., AsociaceTrigon o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Zvýšení kapacity chráněného pracoviště sociálního podniku Družstva NAPROTI v návaznosti na realizované cateringové
služby a zřízení nové provozovny přípravny z důvodu poptávky po výrobcích, které vzhledem k hygienickým požadavkům
Stručný slovní popis aktivity
nemůžeme realizovat v současné provozovně. V souvislosti se zřízením nové provozovny rozšíříme chráněné pracoviště
(možno uvést text z 5 KP, je-li
pro osoby se zdravotním postižením. Zároveň vycházíme z potřeby zaměstnanců s psychickým onemocněním. Umožníme
dostatečně výstižný):
jim rotaci (změna pracovního prostředí) v čase, dojde tudíž k jejich psychické stabilizaci v období zdravotních výkyvů a k
udržitelnosti jejich zaměstnání.
CS projektu jsou především osoby s psychickým onemocněním a lehkým mentálním postižením nebo duální diagnózou,
Cílová skupina či skupiny (např. ojediněle s jiným ZP. Jsou to lidé dlouhodobě nezaměstnaní nebo absolventi škol (E oborů), kteří vzhledem ke svému
senioři s nízkými příjmy a
zdravotnímu postižení nenašli v ostravském regionu pracovní uplatnění. V současné době máme pořadník zájemců o
specifickými potřebami v
práci, někteří rodiče nás kontaktují již v před ukončením školní docházky. Naše práce a podpora CS nikdy nekončí, je to
důsledku dlouholetého
neustálý proces. Zpočátku učíme nového zaměstnance přijít do práce včas, zvyknout si na směnný provoz (není možné
bezdomovectví či užívání
se omlouvat jako ve škole), čistě se oblékat a upravit svůj zevnějšek, někdy pomáháme s bydlením a oddlužením a
návykových látek atd.)
dalšími věcmi, které nevyhnutelně patří k tomu, aby se ustálila jejich životní situace. Musíme počítat s výkyvy v práci,
zapomínáním - nemocemi a s tím související regresí poté začínáme s učením znovu.
Počet vytvořených míst:
37 (cílový stav v roce 2022 - 29)
Výstupy (nutné dodržet
Počet úvazků pro CS:
39 (cílový stav v roce 2022 - 41)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
4
na rok 2019):
31
Počet účastníků:
6 945 238 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
6 323 514 Kč
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
621 724 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
1 092 986 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
765 000 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (vlastní zdroje, dary, nadace):
4 097 251 Kč
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
Moravskoslezský kraj
lokality, je-li to relevantní):
1

2
3
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

4

5

Rekonstrukce zázemí (sklad,
Dovybavení gastro technoligií a
dalším zařízením.
Zahájení provozu.
Nákup a instalace vzduchotechniky
včetně zabezpečení prostor 2020 nebylo realizováno
Dovybavení skladu, šatny a drobné
dovybavení kuchyně 2020 - nebylo
realizováno z důvodu nedostatku
finančních prostředků.

6
7

8
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navýšení zakázek (duben 2019)
vytvoření 5 nových pracovních míst vyhrazených pro OZP,
zkrácené úvazky v oblasti administrativy, šicí dílny a
cateringu ( březen - listopad 2019)
přijetí nových pracovních asistentů, kteří poskytují
psychosociální podporu zaměstnancům OZP
rozšíření nabídky údržby zeleně i pro soukromé osoby a
jiné firmy a tím nasmlouvání nových zakázek (březen listopad 2019)
větší využití prostoru kavárny (U oblouku v Porubě) pro
konání školení firem, které prostor kavárny využívaly
společně se zajištěním cateringu a obsluhy pro jejich akce
(září - prosinec 2019)
nabízení našich výrobků (catering, rukodělné výrobky)
přímo ve velkých firmách, kde příjde do kontaktu s našimi
zaměstnanci OZP velký počet lidí a dochází tak k osvětě
týkající se duševních onemocnění.
vzdělávání zaměstnanců odbornými kurzy
účast na veřejných akcích, kde dochází k oslovení nových
potencionálních zákazníků, zaměstnanců a také uživatelů
sociální služby. Zároveň dochází také k destigmatizaci.

Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

4.2.1 Vytvořit webový portál a mobilní aplikaci

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Spirála Ostrava z.ú.
anonymizováno
Aktivita vede k vytvoření webového portálu ve spolupráci s vybranou IT firmou, který bude sdružovat nabídky a
poptávky sociálních podniků a služeb případně souvisejících aktivit na jednom místě a tím vytvářet prostor pro
poptávku či směnu v nabízených činnostech a propojovat neziskový sektor s komerčním sektorem.
1. Pomáhající neziskové organizace a sociální podniky, které naplňují společensky prospěšné poslání.
2. Firmy a jednotlivci, kteří se chtějí chovat společensky odpovědně a podporovat činnost pomáhajících organizací.

Počet vytvořených webových portálů:
Výstupy (nutné dodržet
Počet podpořených organizací:
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):

1 (cílový stav v roce 2022 - 1)
16

421 300 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (Patrioti MSK, dar Tieto)
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
421 300 Kč
Ostrava, Moravskoslezský kraj, ČR

1
2
3
4
5
6
7
8

byly definovány konkrétní kroky realizace webového portálu a jeho funkčnost 03/2019
webový portál dobromila.net byl vytvořen 06/2019
byla testována prvotní verze webového portálu 07/2019
první uživatelé jsou zapojeni 07/2019 - testování zabralo více času oproti původnímu
předpokladu, proto je méně podpořených organizací, než bylo naplánováno
technické dolaďování webového portálu na základě zkušeností testovacích uživatelů 12/2019
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

4.2.2 Zajistit aktivní provoz a správu webové a mobilní aplikace
Spirála Ostrava, z.ú.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno
Aktivita vede k provozování webového portálu ve spolupráci s vybranou IT firmou, který bude sdružovat nabídky a
Stručný slovní popis aktivity
poptávky sociálních podniků a služeb případně souvisejících aktivit na jednom místě a tím vytvářet prostor pro
(možno uvést text z 5 KP, je-li poptávku či směnu v nabízených činnostech a propojovat neziskový sektor s komerčním sektorem. Rozvoj
dostatečně výstižný):
mezioborové spolupráce, aktivizace společenské odpovědnosti firem a aktivní propojování neziskových organizací s
lokálními partnery. Pro správu a provoz portálu vznikne jedno pracovní místo vyhrazeno pro OZP.
Cílová skupina či skupiny (např. 1. Pomáhající neziskové organizace a sociální podniky, které naplňují společensky prospěšné poslání. 2. Firmy a
senioři s nízkými příjmy a
jednotlivci, kteří se chtějí chovat společensky odpovědně a podporovat činnost pomáhajících organizací. 3. Lidé se
specifickými potřebami v
zdravotním postižením.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet nových úvazků zam.OZP:
1,0 (cílový stav v roce 2022 - 1)
Výstupy (nutné dodržet
Počet zapojených NNO:
17 (cílový stav v roce 2022 - 15)
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet zapojených firem:
2 (cílový stav v roce 2022 - 20)
na rok 2019):
Počet vzdělávacích akcí, workshopů
2 (cílový stav v roce 2022 - 4)
Počet uživatelů:
26 (cílový stav v roce 2022 - 70)
Celkové náklady aktivity na rok
35 254 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
35 254 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): ÚP §78
35 254 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava, Moravskoslezský kraj, ČR
lokality, je-li to relevantní):
vytvořeno 1 místo vyhrazeno pro OZP ( duben 2019)
1
pilotní provoz webového portálu (únor - prosinec 2019)
2
workshop v rámci Setkání Patriotů MSK (20 účastníků) (duben 2019)
3
workshop v rámci Dne udržitelnosti MSK (10 účastníků) (květen 2019)
4
Uskutečněné zásadní kroky při
vytvoření marketingového a strategického plánu, spolupráce s mentory (leden - prosincec
5
realizaci aktivity včetně
ověřování funkčnosti a doladění technického stavu (leden - prosinec 2019)
6
termínů jednotlivých kroků (v
z důvodu zajištění základních funkcionalit webu, příjemnému uživatelskému prostředí,
případě nerealizace či částečné
testování a dolaďování chyb a vývoj nových funkcionalit s IT firmou nedošlo k nasmlouvání
realizace karty aktivit na rok
firem, protože web nebyl připravený po technické stránce. I přesto jsme zástupce firem na
2019 zdůvodněte):
veřejných akcích a ty, se kterými jsme přišli do kontaktu seznamovali s využitím a smyslem
7
tohoto webového portálu. (leden - prosinec 2019)
8

naplánování postupu oslovování firem, jednotlivců, neziskových organizací a sociálních
podniků (prosinec 2019)
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo poskytováno 17 sociálních služeb a 17 aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit byly
pro rok 2019 předpokládány ve výši 136 879 237 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit po
konečném vyúčtování činí 124 388 088 Kč.

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI
Přehled poskytovaných
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2019
odborné sociální poradenství
podpora samostatného bydlení
domovy se zvláštním režimem *)
chráněné bydlení
krizová pomoc
telefonická krizová pomoc
služby následné péče
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
Celkem služeb

počet
služeb

rozpočet

náklady

okamžitá
kapacita

rozdíl

2

2 421 860

2 238 344

183 516

1

2 503 000

3 267 823

3

33 955 239

3
1
1
1

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

180
65

203

23

-764 823

2
32

56

-9

34 810 064

-854 825

77

84

74

-10

10 356 169

10 235 160

121 009

25

30

5

7 822 556

7 286 800

535 756

55
8

-171

302 079

1 158
2 320

987

1

1 839

-481

0

2

58

51

-7

27

2 644 000
1 222 000

2 341 921
1 222 000

2

3 084 308

2 793 081

291 227

20

28

1

3

7 860 000

8 761 034

-901 034

31

122

122

0

17

71 869 132

72 956 227

-1 087 095

228

4 039

3 390

-649

*) domov se zvláštním režimem byl v celkovém hodnocení upraven u organizace Beskyd DZR, o.p.s. pro vymezenou kapacitu města Ostravy

OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI
Související AKTIVITY a průřezové činnosti
v roce 2019

počet
aktivit

rozpočet

náklady

rozdíl

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

zaměstnávání

9

59 206 816

46 917 980

12 288 836

130

241

111

prevence zdraví

1

45 500

49 500

-4 000

23

23

podpora pečujících osob a svépomocných sk.

1
4

785 700
2 486 596

712 016
1 746 466

73 684
740 130

0
86
281

100
373

14
92

15

62 524 612

49 425 962

13 098 650

497

737

240

vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí
Celkem aktivit
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OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI
počet
aktivit

rozpočet

náklady

rozdíl

informovanost a spolupráce

2

2 485 493

2 005 899

celkem aktivit

2

2 485 493

2 005 899

Informovanost a spolupráce v roce 2019

Občané s duševním onemocněním a
psychosociálními obtížemi
136 879 237
124 388 088
112 176 295

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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účastníci
2018

účastníci
2019

479 594

1 300

9 067

7 767

479 594

1 300

9 067

7 767

rozdíl

4. OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

Linda Schalková
Monika Ličková, Eva Čechová
7
PS3@kpostrava.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
III. Informovanost a spolupráce
Informovanost a spolupráce
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1
Opatření 1.1

Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke zrakově postiženým
u laické i odborné veřejnosti
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
Podílet se na rozvoji systému výměny informací a uplatňování opravných
mechanismů ve spolupráci s dotčenými aktéry

Aktivita 2.1.1
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

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.
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.

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma); realizovat vzdělávací aktivity (workshopy a semináře, příspěvky na odborných
konferencích, vzájemná metodická podpora a realizace stáží); zajistit účast zástupce služeb pro zrakově postižené na jednáních ostatních
pracovních skupin KP a dalších platforem a vybrat témata k představení/projednání (ÚP ČR, městské obvody - odbory sociální); informovat pracovníky v rámci
depistáží; prezentovat příspěvky o cílové skupině na odborných zdravotnických konferencích

Cílová skupina či skupiny (např. Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním postižením; děti a dospělí s ohroženým vývojem v
senioři s nízkými příjmy a
oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci dětí v raném věku s výše uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání.
specifickými potřebami v
Za aktivitu - pedagogové, úředníci, soc. pracovníci, zdravotníci aj. (odborná veřejnost)
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
Počet příspěvků na odborných zdravotnických konferencích: 0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
Výstupy (nutné dodržet
Počet jednání se zdravotníky:
30 (cílový stav v roce 2022 - 100)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet realizovaných vzdělávacích akcí:
21 (cílový stav v roce 2022 - 15)
na rok 2019):
2 (cílový stav v roce 2022 - 12)
Počet aktivních účastí na PS KPSS:
Celkové náklady aktivity na rok
65.000
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
65.000
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
25 000 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
36 000 Kč
další zdroje formnou přidání
4 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): Nadace, MPSV, MZ, NF Světluška, dary
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava

Zmapovat potřeby zainteresovaných institucí (témata, rozsah, forma): Zmapováno v průběhu dílčích služeb, vycházelo se z praxe v
rámci mezioborové spolupráce. Např. zmapovány potřeby Očního centra Agel ve Vítkovické nemocnici - mají potřebu vidět práci s
dětmi, seznámit jejich ošetřující lékařku dětí s metodami, postupy, přístupem (SPRP). KAFIRA mapovala taktéž potřeby v průběhu
služby. Jednalo se o tato témata - hl. existence bezplatné pomoci zrakově postiženým, způsob života nevidomých, kompemzační
pomůcky; rozsah - 3 až 4 hodiny; forma - mail, telefon, osobní návštěva, interaktivní vzdělávání a WS. TFS jednal ve sledovaném období
s pracovníky ÚP, jiných poskytovatelů sociálních služeb, s pedagogickými pracovníky, příp. s další odbornou veřejností ve věci
problematiky sociální rehabilitace či zrakové terapie nevidomých a slabozrakých osob. V rámci jednání byla zjištěna témata, která
příslušná odborná veřejnost potřebovala komunikovat, konzultovat. Rovněž byl vždy domluven a zrealizován rozsah a forma poskytnutí
1
informací, jednotlivé termíny.
Realizovat vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, stáže, konference aj.): V roce 2019 bylo realizováno 21 vzdělávacích akcí za
účelem posílení kompetencí odborné veřejnosti pro práci s klienty. (1x L. Schalková; 4x SPRP; 3x KAFIRA; 13x TFS). Jednalo se například
o tématickou prezentaci na Workshopu pro zástupce městských obdvodů v Ostravě; tématickou přednášku pro zdravotníky dětského
oddělení Nemocnice Vítkovice v Ostravě; tématický workshop pro studenty oboru všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské
Uskutečněné zásadní kroky při
univerzity; tématický workshop pro studenty Ostravské univerzity specializačního studia pro ošetřovatelství v pediatrii; přednáška pro
realizaci aktivity včetně
2
Podané ruce - osobní asistenci; odborné stáže pro pracovníky Charity aj.
termínů jednotlivých kroků (v
Účast na jednání ostatních PS KP a dalších platforem (ÚP ČR; městské obvody - sociální odb.): V roce V roce 2019 proběhly celkem 2
případě nerealizace či částečné
aktivní účasti na ostatních PS KPSS. 1x prezentace na PS Děti a rodina v termínu 21.11.2019 (realizovala L. Schalková) a 1x prezentace na
realizace karty aktivit na rok
PS Protidrogová prevence v termínu 13.12.2019 (realizovala L. Schalková). Dále proběhla dne 26.2.2019 prezentace na Workshopu pro
2019 zdůvodněte):
zástupce městských obdvodů v Ostravě (L. Schalková); 20. 11. 2019 - informování na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Ostravě a dále
individiuální informování ÚP ve všech ORP v Moravskoslezském kraji /zpravidla vedoucích pracovníků v agendě příspěvku na péči/
(SPRP). aj.
3
Informovat pracovníky v rámci depistáží: V roce 2019 proběhlo pod záštitou SPRP informování 4 zdravotnických odborníků - primářka
očního oddělení Nemocnice Vítkovice v Ostravě, pediatr Poliklinika Hrabůvka, oční lékař Ostrava-Kunčice, primář pediatrického
oddělení Nemocnice Vítkovice. Pod záštitou SONS proběhlo informování očních lékařů (vč. předávání letáků); pod KAFIROU 20x jednání
s lékaři v rámci činností sociální služby, předání informací a informačních materiálů, zejména oční, odborní a praktičtí lékaři. TFS ve
sledovaném období poskytl očním lékařům v rámci MSK informační letáky s problematikou SR nevidomých a slabozrakých včetně
4
informace o službách TFS a možnosti poskytnutí služeb SR osobám se ZP.
Prezentace na odborných zdravotnických konferencích: V roce 2019 nebyl realizován žádný plánovaný příspěvek na odborné
zdravotnické konferenci. Předpoklad byl, že SPRP uskuteční vystoupení na konferenci pediatrů (únor 2019), což nebylo realizováno z
provozních a personálních důvodů. Ostatní organizace se účastní setkání s jednotlivými odborníky a setkání, které nedosahují šíře
5
odborné zdravotnické konference. V plánu je účastnit se aktivně na konferencích v r. 2020.
V textu byly použity následující zkratky: TFC - TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; TFS - Tyfloservis, o.p.s.; SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Poznámka
ČR, z.s. - Obl. odbočka Ostrava; SPRP - Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
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)
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.
anonymizováno
aktivní účast na tematických akcích pro veřejnost (Lidé lidem, Křídlení, Bílá pastelka, JobFest, Burza práce, Týden rané
péče); realizace informační kampaně (přednášková činnost, workshopy a semináře, zážitkové akce - např. Umění žít
ve tmě); zpracování a distribuce tištěných informačních materiálů (leták, brožura)
Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním postižením;
děti a dospělí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci dětí v raném věku s výše
uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. Za aktivitu - široká veřejnost.

Počet tématických akcí s aktivní účastí členů PS:
18 (cílový stav v roce 2022 - 20)
Výstupy (nutné dodržet
Počet realizovaných aktivit v rámci kampaně:
23 (cílový stav v roce 2022 - 12)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet distribuovaných letáků:
25000 (cílový stav v roce 2022 - 10000)
na rok 2019):
1 (cílový stav v roce 2022 - 1)
Počet zážitkových akcí:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat): nadace; dary; MPSV; MZ; G18lNF Světluška aj.
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

533 578 Kč
533 578 Kč
0 Kč
285 000 Kč
200 000 Kč
48 578 Kč

statutární město Ostrava

realizace zážitkové akce: V termínu 21.3.2019 až 31.5.2019 proběhla v prostorách Ostravského
muzea akce REZONANCE SVĚTLA A TMY, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o životě
1
lidí se zrakovým hendikepem a snížit předsudky.
aktivní účast na tématických akcích pro veřejnost (Lidé lidem; Bílá pastelka; Burza práce aj.): V
roce 2019 bylo realizováno v rámci PS minimálně 18 větších tématických akcí, z nichž některé
lze ještě více rozčlenit na dílčí menší akce. (1x celá PS; 4x SONS; 6x SPRP; 3x TFS; 2x KAFIRA; 2x
TFC). Jednalo se například o tyto akce: Lidé lidem 2019 - 20.6.2019; festival Dny umění
nevidomých na Moravě od 25. dubna do 31. května 2019; prezentace zrakově postižených na
Dni smyslů v rámci akce Beskydské hřebenovky 21. 9.2019; 10. října 2019 Den otevřených dveří v
rámci Týdne sociálních služeb; Bílá pastelka - účast na celorepublikové sbírce dne 16. 10. 2019;
Týden rané péče 2019 - informační a osvětová kampaň od 4.11.2019; 25.6.2019 Krajská soutěž v
psaní a čtení Braillova písma a v psaní na klávesnici PC; 8.6.2019 Ostravská muzejní noc;
Uskutečněné zásadní kroky při
2
14.11.2019 Den nevidomých na VOŠS a mnoho dalších nejmenovaných akcí.
realizaci aktivity včetně
zpracování a distribuce tištěných propagačních materiálů (leták/brožura): V průběhu 2.
poloviny roku 2019 vytvořen návrh propagačních materiálů (letáky a brožury) s cílem zvýšení
termínů jednotlivých kroků (v
informovanosti široké veřejnosti V prosinci 2019 vytištěno 4000 ks informačních brožur a 25000
případě nerealizace či částečné
3
informačních letáků, které jsou průběžně členy PS distribuovány veřejnosti.
realizace karty aktivit na rok
realizace informační kampaně (přednášková činnost; workshopy aj.): V roce 2019 bylo
2019 zdůvodněte):
realizováno 23 aktivit v rámci kampaně. Jednalo se především o přednášky, workshopy,
semináře a interaktivní přednášky s předvedením kompenzačních pomůcek. (5x SONS; 3x SPRP;
4x TFS; 7x KAFIRA; 4x TFC). Realizováno bylo například: Workshop v rámci festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě 2019 dne 6. 5. 2019; 27.3.2019 - Setkání neziskových organizací a
sociálních služeb se studenty - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, Fr.Hajdy 34. Uskutečněny 3
workshopy s přiblížením situace dětí s postižením zraku pro studenty a veřejnost.; 14.2.2019
Prezentace socoiálních služeb a KP pro osoby se zrakovým postižením; 2.4.2019 spolupráce se
Zvukovou knihovnou pro nevidomé a slabozraké - prezentace služby sociální rehabilitace a
kompenzačních pomůcek pro veřejnost; 11.5.2019 - Akce MSK „Spolu ruku v ruce“, workshop
(interaktivní seznámení účastníků s pomůckami); 4.10.2019 interaktivní předvedení
kompenzačních pomůcek a předání informací - Den integr. záchranného systému Šenov;
4
13.11.2019 vystoupení v Dobrém ránu České televize ke Dni nevidomých a mnoho dalších akcí.
V textu byly použity následující zkratky: TFC - TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; TFS - Tyfloservis, o.p.s.; SONS - Sjednocená
Poznámka
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. - Obl. odbočka Ostrava; SPRP - Společnost pro ranou péči, pobočka
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
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.
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.
anonymizováno
shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO; realizovat kontroly prováděných
stavebních úprav; komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění bariéry; participovat na přípravě
výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři)
Za PS - Děti a dospělí se zrakovým postižením; děti a dospělí se zrakovým a kombinovaným zdravotním postižením;
děti a dospělí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání; rodiny a zákonní zástupci dětí v raném věku s výše
uvedenými druhy postižení a ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. Za aktivitu - Děti a dospělí se zrakovým
postižením, úředníci, architekti, zástupci NNO, zástupci veřejných institucí a široká veřejnost.

Počet realizovaných jednání (architekti, stavební úřady,
11 (cílový stav v roce 2022 - 100)
Výstupy (nutné dodržet
realizátoři):
103 (cílový stav v roce 2022 - 200)
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet uskutečněných kontrol:
na rok 2019):
Počet nově vytvořených DPP na řešení dané problematiky:
1 (cílový stav v roce 2022 - 1)
Počet odpracovaných hodin poradce na problematiku bariér: 160 (cílový stav v roce 2022 - 420)
41 500 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
41 500 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
41 500 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
statutární město Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
shromažďovat podněty o bariérách ve veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO: Podněty
o bariérách byly shromažďovány dílčími organizacemi v průběhu celého roku 2019, nicméně
většina z nich je až z 2. poloviny roku 2019. Celkem bylo na jejich základě uskutečněno 11
jednání se zainteresovanými subjekty. Počet jednání byl však nižší než plánovaný výstup a to z
důvodu časové vytíženosti přípravou a realizací interaktivní výstavy Rezonance světla a tmy a
dále přípravou propagačních materiálů za PS. Chybějící jednání proběhnou v následujícícm
1
období.
realizovat kontroly prováděných stavebních úprav: V roce 2019 bylo prostřednictvím TFC
2
uskutečněno 103 kontrol.
Uskutečněné zásadní kroky při
komunikovat s odpovědnými institucemi za účelem odstranění bariéry: Komunikace s
realizaci aktivity včetně
odpovědnými institucemi (architekti, stavební úřady, realizátoři staveb aj.) probíhala během
termínů jednotlivých kroků (v
celého roku 2019 a to telefonickou, emailovou i osobní formou. Kontakt byl realizován
případě nerealizace či částečné
především prostřednictvím nově vytvořeného pracovního místa na DPP (poradce na
realizace karty aktivit na rok
3
problematiku bariér pod TFC).
2019 zdůvodněte):
participovat na přípravě výstavby a stavebních úprav formou konzultací pro funkční
bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, realizátoři): Participace formou odborných
konzultací probíhala během celého roku 2019, jednalo se např. o tyto výstavby a stavební
úpravy: schválení úpravy dopravního hřiště při ZŠ Ostrava Svinov; projednání vydání stanoviska
k předkládané projektové dokumentaci pro účely vydání sloučeného územního a stavebního
povolení; Divadlo Jiřího Myrona  majáčky (funkčnost, obsah, tvorba textu); smyčka Vřesinská úprava; Havlíčkovo nábřeží - nová cyklostezka a chodníky; Náměstí Republiky - návrh
rekonstrukce; Duha - konzultace prostor před Duhou; MOaP - zabezpečení značek Obytná zóna
4
aj.
Poznámka
V textu byly použity následující zkratky: TFC - TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; TFS - Tyfloservis, o.p.s.
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Statistický přehled roku 2019:
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 2019 předpokládány ve výši 11 224 368 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit po
konečném vyúčtování činí 12 034 390 Kč.

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
počet
rozpočet
náklady
rozdíl
služeb

okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti 2019

rozdíl

Sociální rehabilitace

3

7 848 264

8 463 900

-615 636

12

212

272

60

Raná péče

1

1 838 344

1 940 900

-102 556

6

38

36

-2

Celkem sociálních služeb

4

9 686 608

10 404 800

-718 192

18

250

308
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Související AKTIVITY a průřezové činnosti v
roce 2019

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
počet
rozpočet
náklady
rozdíl
aktivit

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí

3

1 419 160

1 545 094

-125 934

5 000

890

-4 110

Celkem aktivit

3

1 419 160

1 545 094

-125 934

5 000

890

-4 110

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

Informovanost a spolupráce v roce 2019

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
počet
rozpočet
náklady
rozdíl
aktivit

informovanost a spolupráce

1

118 600

84 496

34 104

5 000

890

-4 110

Celkem aktivit

1

118 600

84 496

34 104

5 000

890

-4 110
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Občané se zrakovým postižením
12 034 390
11 224 368
8 791 456

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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5. OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

Aneta Hašková
Markéta Héglová, Aneta Gerlová
12
PS4@kpostrava.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
II. Související aktivity a průřezové činnosti
Prevence zdraví
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Navýšit kapacitu a podporovat stabilizaci a kvalitu služeb pro lidi
Cíl 1
se sluchovým postižením
Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty
Opatření 1.1
o možnostech využití služby klienty
Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity
Aktivita 1.1.1
pro pracovníky
Opatření 1.2
Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi
Aktivita 1.2.1
Navýšit kapacitu tlumočnických služeb

Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Opatření 2.2
Aktivita 2.2.1

Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2

Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší
děti se sluchovým postižením
Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku
Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti
Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením
Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově postiženým
občanům u laické i odborné veřejnosti
Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden
a zdravotnického personálu
Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí
se sluchovým postižením
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:

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

Opatření (název a číslo):

1.1.1 Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity
pro pracovníky
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Tichý svět, o.p.s.; Česká unie neslyšících, z.ú.

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Realizovat setkání za účelem zvýšení povědomí a znalostí lidí se sluchovým postižením o tlumočnické službě (on-line i
(možno uvést text z 5 KP, je-li
fyzické). Dále zmapovat a zrealizovat vzdělávací potřeby tlumočníků a přepisovatelů.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
Občané se sluchovým postižením a tlumočníci, přepisovatelé působící v sociálních službách
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet setkání osob se sluch. postižením:
0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
0 (cílový stav v roce 2022 - 8)
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
0 Kč
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (vlastní zdroje):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

stautární město Ostrava
1
2
3

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

4
5
6
7
8

zmapování vzdělávacích potřeb tlumočníků a přepisovatelů 1-6/2019
zmapování nabídky vzdělávacích institucí v České republice 7-12/2019
k realizaci vzdělávání nedošlo z kapacitních důvodů, naplánováno na září 2020
k realizaci setkání osob se sluchovým postižením z kapacitních důvodů nedošlo v roce 2019,
předpoklad realizace podzim 2020, nad rámec aktivity pro podporu opatření Centrum služeb
pro neslyšící a nedoslýchavé v rámci osvěty tlumočnické služby tlumočilo na akci Advent plný
křídlení, na festivalu Jeden svět, na akci Lidé lidem, na festivalu Colours of Ostrava a účastnilo
se veletrhu Život bez bariér.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi

Aktivita (název a číslo):

1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb

Realizátor aktivity:
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Česká unie neslyšících, z.ú.
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Navýšení kapacity tlumočnické služby v počtu 0,5 úvazku pracovníků v sociálních službách na základě jednání se
(možno uvést text z 5 KP, je-li
zainteresovanými subjekty a sponzory.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
Občané se sluchovým postižením preferující komunikaci ve znakovém jazyce.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 0,5)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava
1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

proběhla příprava na jednání o navýšení úvazku pracovníků v přímé péči
realizace navýšení úvazku pracovníků v přímé péči nedošlo z důvodu kapacity, naplánovaná
realizace - březen 2020
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0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti

Realizátor aktivity:

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)

Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Realizovat setkání pro dospělé CODA minimálně 2 x ročně, kde se mimo jiné definují potřeby těchto lidí a následně
(možno uvést text z 5 KP, je-li
realizovat pravidelné aktivity pro děti CODA na základě výstupů ze setkání dospělých CODA, minimálně 3 x ročně.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
Slyšící děti neslyšících rodičů (dospělí a dětského věku) - tzv. CODA.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet akcí pro děti:
0 (cílový stav v roce 2022 - 12)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet akcí pro dospělé:
0 (cílový stav v roce 2022 - 8)
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
0 Kč
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava
1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

příprava konceptu setkání pro dospělé CODA 7-12/2019
realizace setkání pro dospělé CODA se nerealizovala z kapacitních důvodů organizace, plánuje
se v roce 2020
realizace aktivit pro děti CODA se nerealizovala z důvodu čekání na výstupy ze setkání
dospělých CODA
nad rámec této aktivity se některých aktivit organizovaných CDS Tamtam o.p.s. zúčastnily i děti
CODA např. Noc s Andersenem, příměstský tábor, Zahradní slavnost
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:

2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením

Opatření (název a číslo):

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)

Aktivita (název a číslo):

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Připravit a realizovat jednou ročně víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 618 let a
(možno uvést text z 5 KP, je-li
připravit a realizovat třikrát za rok jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 618 let.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
Rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 6  18 let.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet pobytů:
0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet aktivit:
4 (cílový stav v roce 2022 - 12)
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
60 000 Kč
2019:
0 Kč
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
15 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0
řádku):
- jiné (specifikovat):
45 000 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava (i další lokality Moravskoslezského kraje)

1
2
3
4
5
6
7
8

Realizovány byly tyto aktivity: Noc s Andersenem - dvoudenní aktivita s přespáním (3-4/2019);
Zahradní slavnost - aktivita pro celé rodiny (6/2019); Cyklovýlet okolo Olešné (7/2019)
Příměstský tábor pro děto SP, jejich sourozence a kamarády (7/2019)
Nerealizovala se pobytová aktivita pro děti z důvodu nedostatku kapacity pracovníků i
finančních prostředků.
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Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty

Aktivita (název a číslo):

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

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Představení PS a setkání odborných poraden - manažer PS; Osvětové akce na školách - Centrum pro dětský sluch
Představení PS - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (RP a SAS pro rodiny s dětmi); Tichý svět, o.p.s
anonymizováno
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.

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
Laická i odborná veřejnost, která může ve škole nebo při práci přijít do kontaktu s osobou se sluchovým postižením
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet akcí pro pracovníky ve školství:
7
Výstupy (nutné dodržet
0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
Setkání zástupců odborných poraden:
uvedené výstupy z Karty aktivit
1
Počet příspěvků na akcích :
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

CDS Tamtam, o.p.s. realizovalo 4 osvětové besedy na základních a mateřských školách s velmi
pozitivním ohlasem
Tichý svět o.p.s. realizovalo 3 osvětové besedy na základních školách s pozitivním ohlasem
proběhlo představení PS v multioborového týmu Centra kochleárních implantací již koncem
roku 2018
příprava konceptu setkání odborných poraden 12/2019
realizace setkání odborných poraden neproběhlo v roce 2019 z důvodu omezené kapacity
manažera PS
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Pracovní skupina:

3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

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.
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.;
anonymizováno
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.

Odborná veřejnost - zaměstnanci sociálních služeb

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet účastí na jednání ostatních PS:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet konferencí:
na rok 2019):
Počet účastníků konference:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

0 (cílový stav v roce 2022 - 10)
0 (cílový stav v roce 2022 - 2)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

statutární město Ostrava

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

Příprava konference pro rok 2020 probíhá, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
si vzalo organizaci na starost a vypracovalo projekt. Termín konference 16. 4. 2020.
Představení PS v jiné PS KP v roce 2020 neproběhlo z důvodu vytíženosti manažerky PS a
vytíženosti ostatních členů PS KP (někde jsme se setkali i s nezájmem), byly domluvené
termíny na následující rok. PS byla představena v roce 2018 v PS Senioři a PS Občané se
zrakovým postižením.
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu byly v roce 2019 poskytovány 4 sociální služby a 5 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 10 966 983 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb a
souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 6 935 041 Kč.

Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019
tlumočnické služby
raná péče
sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
celkem služeb

Související aktivity a průřezové činnosti v
roce 2019
prevence zdraví
vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí
Celkem aktivit

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
počet
rozpočet
náklady
rozdíl
služeb

okamžitá klienti
kapacita 2018

klienti
2019

rozdíl

2

8 003 222

4 140 000

3 863 222

10

352

161

-191

1

867 142

761 201

105 941

5

13

10

-3

1

1 545 369

1 521 811

23 558

8

8

7

-1

4

10 415 733

6 423 012

3 992 721

23

373

178

-195

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
počet
rozpočet
náklady
rozdíl
aktivit

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

3

464 150

438 160

25 990

757

109

-648

2

87 100

73 869

13 231

32

86

54

5

551 250

512 029

39 221

789

195

-594
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Občané se sluchovým postižením
10 966 983

7 556 083

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

6 935 041

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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6. OBČANÉ

S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM
POSTIŽENÍM
Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

A

KOMBINOVANÝM

Michal Panáček
Jitka Metznerová
30
PS5@kpostrava.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
II. Související aktivity a průřezové činnosti
Prevence zdraví
Zaměstnávání
Dobrovolnictví
Alternativní doprava a odstraňování bariér
Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí
III. Informovanost a spolupráce
Informovanost a spolupráce
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Podporovat rozvoj sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením včetně
Cíl 1
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
Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem
Opatření 1.2
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
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Opatření 3.2
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2

Cíl 4
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1

Zajistit adekvátní pomoc pečujícím rodinám při zabezpečení potřeb osob
se zdravotním postižením a zvládání náročných životních situací
Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami
Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké
ve zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu
Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením
Zkvalitnit trávení volného času lidem se zdravotním postižením
Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby
Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně
rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb
Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí
a podporovat jejich sportovní aktivity
Podpořit integraci dětí s postižením do dětských heren a hřišť
Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením
Usilovat o uznání Ostravy jako „Města bez bariér“ a pomáhat ke snižování
stavebně-technických bariér ve městě
Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů
a veřejnosti
Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační
činnosti
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče
AlFi, z.s.
SD Salome

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Preventivní služba rané péče je poskytovaná rodinám s dětmi s postižením v raném věku (do 7 let). Zejména v případě
rodin s dětmi s poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto diagnozu se zájem o poskytování služby rané
péče zvyšuje. Můžeme předpokládáat, že tato tendence bude i v příštích letech pokračovat a to mimo jiné také z
důvodu povinného screeningu v 18 měsících dítěte v podobě dotazníku zaměřeného na příznaky PAS. Z důvodu
naplněnosti kapacit sociálních služeb rané péče na území města Ostravy je potřeba navýšit tyto kapacity a to
navýšením počtu úvazků v přímé péči o 1,0 úvazek.

Cílová skupina či skupiny (např. Rodiny s dětmi s MTKP v raném věku (do 7 let věku dítěte)
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):dary, vlastní zdroje
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1 úvazek PvPP

497 079 Kč
497 079 Kč
0 Kč
108 500 Kč
359 239 Kč
29 340 Kč

území SMO
1
2
3
4
5
6
7
8

zajištění financování ákladů spojených s navýšením kapacity (SMO, MSK) říjen 2018
vyhlášení a realizace výběrového řízení na pozivi poradce rané péče - listopad-prosinec 2018
provoz sociální služby RP s navýšenou kapacitou o 1,0 úvazku od 1.1.2019
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Realizátor aktivity:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Podané ruce
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Navýšení kapacity osobní asistence. Zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy. Zajistit
(možno uvést text z 5 KP, je-li financování budoucího provozu. Navýšit kapacitu osobní asistence v počtu 5 úvazků pracovníků v přímé péči.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např. Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0,5 (cílový stav na konci roku 2022 - 2)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
200 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
200 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
40 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
126 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
34 000 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
statutární město Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
1
vystavení nabídky zaměstnání na prac. portálech, spolupráce s ÚP (průběžně)
Uskutečněné zásadní kroky při
2
výběrová řízení (leden, březen, březen, duben, červen, říjen)
3
zprostředkování rekval. kurzu pracovníka v sociálních službách
realizaci aktivity včetně
4
povinné vzdělávání
termínů jednotlivých kroků (v
5
duben - navyšování tarifní mzdy
případě nerealizace či částečné
6
říjen - navyšování osobních příplatků
realizace karty aktivit na rok
7
zajištění praxe v rámci rekvalifikačního kurzu (průběžně)
2019 zdůvodněte):
8
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Podané ruce - osobní asistence
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
anonymizováno
Sociální služby nemohou pružně reagovat na akutní situace a potřeby klientů z důvodu jejich nedostatečné kapacity.
Vyvstává zde proto potřeba navýšení kapacity u terénní služby osobní asistence, která je dlouhodobě nucena odmítat
klienty z kapacitních důvodů.
Cílová skupina jsou osoby od 1 roku věku se sníženou soběstačností z důvodu postižení (tělesné, duševní,
kombinované, porucha autistického spektra, osoby s degenerativním onemocněním).

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0
0
0
0
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

Příprava rozpočtu organizace s navýšení úvazků PvSS.
Jednání s MMO.
Jednání s MSK - navýšení úvazků v krajské síti.
Zajištění financování (10-12/2019), MMO, MSK.
Schválení navýšení úvazků v síti pro organizaci Podané ruce - osobní asistence (12/2019,celkem
o 5 úvazků - 1 úv. pro sk. MTKP, 4 úv. pro sk. SENIOŘI).
Navýšení úvazků od 1. 1. 2020
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Podané ruce, CPZP
anonymizováno
Kapacita osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením je v Ostravě nedostačující. V pořadnících čekají žadatelé
o službu osobní asistence dlouhou dobu. Je potřeba navýšit kapacitu osobní asistence v počtu 2 úvazky pracovníků v
přímé péči, aby mohli být uspokojeni další žadatelé o službu.
Osoby se zdravotním postižením

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

1 (cílový stav v roce 2022 - 2)

526 830 Kč
526 830 Kč
0
92 000 Kč
332 060 Kč
102 770 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

01/19, 03/19, 04/19, 06/19, 10/19 Proběhla výběrová řízení na místo osobního asistenta
08/19 Podání žádosti o mimořádnou dotaci na SMO dle vyhlášených podmínek
01/19 jednání se zájemci o službu z pořadníku
02-10/19, zaučení osobních asistentů k novým uživatelům služby z Ostravy
Zahájení poskytování osobní asistence
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava
anonymizováno
Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem prostřednictvím všeobecné sestry pro lidi s
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. Uživatelé odlehčovací služby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením se zvýšenou potřebou
zdravotnického dohledu (24 hod./denně).
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 1)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
--lokality, je-li to relevantní):
monitoring potřeb zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním
1
dohledem (prostřednictvím účasti na skupině osob s DUPV, z kontaktu s potenciálními zájemci)
Uskutečněné zásadní kroky při
2
realizaci aktivity včetně
3
termínů jednotlivých kroků (v
4
případě nerealizace či částečné
5
realizace karty aktivit na rok
6
2019 zdůvodněte):
7
8

75

Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Slezská diakonie, DUHOVÝ DŮM Ostrava
anonymizováno
Navýšení okamžité kapacity sociálně terapeutických dílen na 25 klientů a současně rozšíření provozní doby služby na 715 hod. v pracovní dny.

Cílová skupina či skupiny (např. Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 10)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 3,7)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj): PSDP
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat): dary
řádku):
- jiné (specifikovat): EU - IP
Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
1
komunikace se zástupci MMO a KÚ v rámci zajištění financování projektu
Uskutečněné zásadní kroky při
2
příprava podkladů k navýšení kapacity v síti
realizaci aktivity včetně
změna v registru SS od 1. 1. 2020
3
termínů jednotlivých kroků (v
4
vytvořen plán úprav prostor
případě nerealizace či částečné
5
6
realizace karty aktivit na rok
7
2019 zdůvodněte):
8
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1 333 944 Kč
1 333 944 Kč
0 Kč
0
263 000 Kč
70 994 Kč
1 000 000 Kč

Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižen

Aktivita (název a číslo):

1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby
JINAK, o. p. s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

V únoru 2019 byla zahájena příprava nové registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna JINAK, která bude
poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením od ledna 2020. Dojde tak ke vzniku celkem 15 nových míst v
sociálně terapeutické dílně (předpokládáme, že bude uzavřeno celkem 30 smluv o poskytování sociální služby sociáně
terapeutická dílna, kapacita dílny v jednom okamžiku bude 15 klientů). Podporu klientům budou poskytovat 0,8
úvazku sociáního pracovníka, 3,0 úvazku pracovníci v sociálních službách).
Cílová skupina či skupiny (např. Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením a lidé s duševním onemocněním od 18 let, kteří potřebují
senioři s nízkými příjmy a
podporu při získání základních pracovních dovedností a aktuálně nepracují na otevřeném nebo chráněném trhu práce.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 15)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 3,8)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
301 719 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

301 719 Kč

Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (vlastní zdroje):

0 Kč
270 000 Kč
0 Kč
31 719 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

Byla uzavřena nájemní smlouva k prostorám pro sociálně terapeutickou dílnu (bezbariérový
dům)
Byla registrována nová služba - sociálně terapeutická dílna JINAK v Ostravě
Služba byla zařazena do sítě sociálních služeb v MSK
Byl vybrán pracovní tým služby, který zahájil činnost v lednu 2020
Byl nakoupen materiál a vybavení do nové dílny
Dílna byla zařízena a připravena pro činnost
Bylo zahájeno jednání se zájemci v organizaci Čtyřlístek
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita (název a číslo):

1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení
JINAK, o. p. s.
Úředníci městských obvodů v roli veřejných opatrovníků, Fontána, p. o. a další.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Od ledna 2019 na území města Ostrava působí nově registrovaná sociální služba Podpora samostatného bydlení JINAK.
Došlo tak k rozšíření kapacity podpory samostatného bydlení v Ostravě o 10 osob (podporu poskytuje 1,7 úvazku
sociálního pracovníka a 2,2 úvazku pracovníků v sociálních službách). Komentář ke kapacitě: Počet osob se může různit
Stručný slovní popis aktivity
podle potřeby rozsahu podpory (kolik hodin denně, týdně). Praxe ukazuje, že se potřeba podpory snižuje v souladu s
(možno uvést text z 5 KP, je-li
upevňováním dovedností, které lidé v pobytových službách neměli možnost získat. Pracujeme v modelu, že
dostatečně výstižný):
osmihodinová směna pracovníka v sociálních službách je rozdělena na 5,5 hodin podpory face to face a 2,5 hodiny jsou
určeny na přejezdy mezi domácnostmi (MHD), zpracování individuálních záznamů o průběhu služby, porady, supervize,
vzdělávání apod.).
Cílová skupina či skupiny (např. Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením nebo s duševním onemocněním od 18 let, kteří k tomu, aby
senioři s nízkými příjmy a
mohli žít samostatně ve své domácnosti, potřebují podporu asistenta, a to zejména při rozhodování v každodenním
specifickými potřebami v
životě.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
10
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
3,9 (cílový stav v roce 2022 - 3,9)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2 433 494 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
2 433 494 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
476 000 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
1 903 000 Kč
další zdroje formnou přidání
- příjmy od klientů
54 364 Kč
řádku):
- jiné (dary, vlastní zdroje):
130 Kč
Území dopadu (včetně uvedení Ostrava - v roce 2019 jsme podpořili klienty z těchto městských částí - Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
Poruba a Ostrava Mariánské hory.

1

2

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

3

4
5

6

V lednu 2019 jsme přijali tým pracovníků - jedná se o 3,9 úvazků pracovníků v přímé práci.
Pracovní tým aktuálně tvoří v souladu s původním plánem 1,7 úvazku sociálního pracovníka a
2,2 úvazku pracovníků v sociálních službách. Pracovníky jsme důkladně vyškolili, absolvovali
také odborné stáže v podpobných službách. Na konci roku jsme přijali ještě 2 osoby na DPP.
Spolupracovali jsme s chráněným bydlením v Ostravě (ul. Tworkovských) zřizovaným
Fontánou, p. o., ze kterého odcházeli klienti do své domácnosti (mapovali jsme potřeby
zájemců, zpracovávali přechodové plány, intenzivně jednali s opatrovníky apod.). Úzce jsme
spolupracovali s opatrovníky městských obvodů, jejichž opatrovanci byli také mezi zájemci a
následně budoucími klienty služby.
V souladu s přechodovými plány, které jsme zpracovali, jsme pomáhali jednotlivým lidem najít
vhodné bydlení (byt), podpořili jsme je při zajištění vybavení bytu a při vlastním stěhování.
Některým lidem jsme pomohli získat vybavení bytu darem, protože jejich finance
nedostačovaly na vybavení vlastní domácnosti.
Průběžně jsme vyjednávali s opatrovníky tak, aby svým opatrovancům umožnili odejít do
vlastního bydlení, podpořili je při soudním jednání o změně bydliště a podpořili je ve využívání
jejich finančních prostředků k vybavení bytu. Otázky změny bydliště jsme konzultovali také s
kanceláří ombudsmanky.
Jednali jsme s dalšími zájemci z běžné komunity měststkých obvodů města Ostrava a zahájili
jejich podporu.
Na konci roku 2019 jsme podporovali celkem 10 osob, přičemž se jedná o osoby, které mají jak
mentální postižení, tak kombinované postižení nebo duševní onemocnění. Všichni jsou občané
města Ostrava.
V průběhu roku 2019 jsme navázali spolupráci s psychiatry, se sociálními partnery nabízejícími
lidem s postižením práci, s městskými obvody, s veřejnými opatrovníky a dalšími subjekty.
Průběžně jsme se účastnili schůzek procesu komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě.

7
8

Do praxe byly zavedeny metodické postupy práce, pracovníci pracovali pod supervizí vedoucí
PSB JINAK a průběžně se vzdělávali.
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Opatření (název a číslo):

1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižení

Aktivita (název a číslo):

1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Slezská diakonie, NOE Ostrava
anonymizováno
S ohledem na potřeby zájemců o službu podpora samostatného bydlení od 1. 1. 2020 navýšení kapacity o 0,5 úvazku v
přímé práci, od 1. 1. 2021 navýšení kapacity o 1 úvazek. Umožnit lidem s mentálním postižením žít co nejsamostatnější
život v běžném přirozeném prostředí.
Dospělí lidé s mentálním postižením.

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 (cílový stav v roce 2022 - 1,5)

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

vyjednávání s MMO a MSK o navýšení kapacity o 1 úvazek od 1. 1. 2020 - 2/2019
navýšení úvazku v síti - 9/2019
výběr nového pracovníka na částečný úvazek na pozici PSS  11/2019
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním
MIKASA z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Aktivita je zaměřena na navýšení kapacity denního stacionáře pro osoby s autismem a atypickým chováním (PAS+) a to
v rocích 2020 a 2021, včetně přesunu stacionáře do nových prostor.
Aktivita reaguje na poptávku po službě pro klienty s PAS+ a potřebě většího prostoru a individualizovanějšího přístupu
ke klientům.
Cílová skupina či skupiny (např. osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a atypickým chováním od 16 let (PAS+)
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 6)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 2)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
220 000 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
220 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):Adventní koncerty, dary
220 000 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Statutární město Ostrava
1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

Realizována projektová dokumentace na nové prostory za částku 220 000,-.
Prostřednictvím smlouvy s firmou EuroGrant Investment měla být podána žádost na IROP nerealizováno. Probíhá příprava soudního jednání ve věci poškození ze strany EuroGrant
Investment.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):

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)
MIKASA z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Cílem aktivity je vybudovat v Ostravě specializované pobytové zařízení pro osoby s autismem, mentálním postižením a
(možno uvést text z 5 KP, je-li atypickým chováním (PAS+) s kapacitou 8 lůžek.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např. osoby s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním, PAS+.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 8)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
0 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

Příprava soudního jednání ve věci náhrady škody způsobené firmou EuroGrant Investment,
která měla smluvně na starosti podání projektové žádosti. Projektová žádost byla vyřazena v
rámci IROP z důvodu nedoložení formálních náležitostí ze strany EuroGrant Investment.
Probíhá monitoring dalších možných zdrojů.
Probíhá politické jednání k získání souhlasu městského obvodu Ostrava Jih s umístěním stavby.
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OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním
MIKASA z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Aktivita směřuje k vybudování odlehčovací služby pro děti, mladé lidi a dospělé s různými druhy poruch a atypickým
chováním, která je v tuto chvíli v Ostravě nedostupná.
Konkrétně se jedná o následující kroky vedoucí k realizaci aktivity:
Stručný slovní popis aktivity
- zpracovat projektovou dokumentaci k návrhu stavebních úprav/výstavby včetně vyčíslení investičních a provozních
(možno uvést text z 5 KP, je-li nákladů po rekonstrukci
dostatečně výstižný):
- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy
- rekonstruovat vybraný objekt/zrealizovat výstavbu
- navýšit kapacitu o 6 míst
- zajistit financování budoucího provozu
Cílová skupina či skupiny (např. děti, mladí lidé a dospělí s atypickým chováním.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 6)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj

1
2
3
4
5
6
7
8

Realizován monitoring potřebnosti odlehčovací služby, který v rámci Moravskoslezského kraje
potvrdil potřebu pečujících o děti, dospívající a dospělé s PAS odlehčení v náročné péči.
Zajišťování prostředků pro projektovou dokumentaci bylo přesunuto na rok 2020 včetně práce
na získání prostor pro realizaci služby.
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Pracovní skupina:

2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

2.1.1 Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké ve zvlášť náročném a komplikovaném
zdravotním stavu
ANULIKA z.s.
Fakultní nemocnice Ostrava, SMáci z.s., Krajský úřad
anonymizováno

* zajistit podporu a možnost sdílení rodinám v domácím prostředí (rodiny pečující o osoby se spinálními atrofiemi,
dystrofiemi, DMO a kombinovaným postižením, mladí dospělí)
* zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy - dostupnost sociálních služeb pro osoby s
Stručný slovní popis aktivity
domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií
(možno uvést text z 5 KP, je-li
* zajistit vhodné prostory pro edukaci, aktivity a setkávání svépomocných skupin pečujících a mladých dospělých
dostatečně výstižný):
* zajištění seberealizace a uplatnění mladých dospělých (peer konzultanti)
* zajistit financování budoucího provozu - fundraising
* navýšit počet pracovníků v přímé práci s rodinou o 1,5 úv.
Cílová skupina či skupiny (např. * rodiny pečující o děti a osoby s nervosvlovými onemocněními a DMO
senioři s nízkými příjmy a
* osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií
specifickými potřebami v
* mladí dospělí trpící nervosvalovými onemocněními a DMO
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
1,5 (cílový stav v roce 2022 - 1,5)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
126 (cílový stav v roce 2022 - 400)
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
967 261 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
967 261 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
350 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
191 200 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): Nadace AVAST
426 061 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava, Moravskoslezský kraj

1
2
3
4
5

Leden 2019 - nastavení úvazků, pracovněprávních vztahů s ohledem na dostupné a
předpokládané zdroje.
Duben 2019 - rekonstrukce pronajatých prostor komunitního centra.
Květen 2019 - stěhování.
Září 2019 - slavnostní otevření Centra ANULIKA.
Průběžně po celý rok - akce a kontakty s rodinami, doprovázení a podpora. Celkem 126 klientů,
1 097 kontaktů, 24 akcí, 1 víkendový pobyt.

6
7
8
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Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením
ANULIKA z.s.
MIKASA z.s., Centrum pro rodinu a další členové PS MTKP

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Mgr. Rostislav Honus
Zvýšení informovanosti o možnostech podpory při osamostatňování osob se zdravotním postižením, osvětová činnost
a multidisciplinární spolupráce pečujícím i osobám se zdravotním postižením realizovaná formou:
* kulatých stolů subjektů KP a zástupců zdravotnických zařízení,
* osvětové a propagační činnosti ve zdravotnických zařízeních,
* užší a multidisciplinární spolupráce subjektů KP při podpoře osamostatňování osob se zdravotním postižením,
* realizace projektu "To jsme my", který bude zaměřen na podporu seberealizace a smysluplného uplatnění osob se
zdravotním postižením (zejména mladých dospělých).
"To jsme my" - platforma setkávání a společné realizace mini projektů mladých dospělých. Www stránky, sociální sítě,
peer poradenství, práce s videem a zvukem, nabídka kancelářských prací, mapování bariér ve městě, recenze
kompenzačních pomůcek, spolupráce při vývoji technologií pro zdravotně postižené, správa aplikací sociálních sítí a
www stránek na zakázku, jednoduché grafické práce. Podstatnou součástí projektu budou specializovaná školení pro
členy týmu (střih videa, základy kamery, marketing na sociálních sítích apod.) a nákup základních pomůcek - kamera,
grafický počítač, pomůcky, spotřební materiál, pronájmy, doména, prostředí pro tvorbu www stránek. Předpokládáme
postupné rozšiřování aktivity o klienty jiných poskytovatelů - podpora osamostatnění a seberealizace.
* mladí dospělí trpící nervosvalovými onemocněními a DMO
* osoby s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií
* osoby se zdravotním postižením - klienti dalších poskytovatelů sociálních služeb opouštějící službu nebo hledající
seberealizaci a uplatnění

Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat): Nadace AVAST
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0,6 (cílový stav v roce 2022 - 0,5)

256 376 Kč
256 376 Kč
0 Kč
136 476 Kč
79 900 Kč
40 000 Kč

Ostrava, Moravskoslezský kraj
1
2
3

Leden 2019 - nastavení úvazků a pracovněprávních vztahů.
Duben 2019 - provoz www stránek www.to-jsme-my.cz, FB, Instagram - nabídka služeb.
Září 2019 - dofinancování aktivity SMO.

4

Průběžně - setkávání 10 členů týmu To jsme my, realizace prvních zakázek, spolupráce na
mapování bariér, prezentace týmu a služeb na konferencích a setkáních KP, realizace
muzikorelaxací, průběžná podpora členům týmů, profesní diagnostika a zpracování
individuálních plánů rozvoje a další aktivity.

5
6
7
8

Prosinec 2019 - realizace kulatého stolu - sociální sestry MNOF a zástupci MMO.
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Pracovní skupina:

3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

3.1.1 Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně rekondičních pobytů pro uživatele
transformovaných služeb
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
anonymizováno
realizovat společenské akce
podporovat kulturní a sportovních aktivit
realizovat rekondiční pobyty
osoby s MTKP

5 (cílový stav v roce 2022 - 8)
11 (cílový stav v roce 2022 - 16)
2 (cílový stav v roce 2022 - 96)
8/60 (cílový stav v roce 2022 - 8/80)

Počet společenských akcí:
Výstupy (nutné dodržet
Počet kulturních aktivit:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet sportovních aktivit:
na rok 2019):
Počet rekondičních pobytů/účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat): vlastní, částečně z darů
řádku):

750 000 Kč
750 000 Kč
0 Kč
520 000 Kč
180 000 Kč
50 000 Kč
statutární město Ostrava

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

realizace aktivit
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Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.2.1 Podpořit integrací dětí s postižením do dětských heren a hřišť
AlFi, z.s.
SD Salome, ABC, CPR

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Rodiče dětí s MTKP nemají možnost využít běžně dostupných prostor pro adekvátní trávení volného času. Akceptace a
přijetí dětí se ZP v hernách či jiném prostoru dostupném běžné populaci, kde by bylo možné bezpečně a
bezproblémově trávit volný čas, je problematická. Cílem aktivity je pomoci rodinám s dětmi s postižením překonat
obavy z návštěvy veřejných prostor pomocí navázání komunikace s provozovateli heren a volnočasových prostor,
zvyšování osvěty zaměstnanců těchto provozoven a tím zvýšení porozumění a přijetí dětí s postižením.
Cílová skupina či skupiny (např. děti s MTKP
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet dětských heren umožňující vstup ddětem se ZP:
0
Výstupy (nutné dodržet
Seznam a mapa "přívětivých dětských heren pro děti se ZP:
0
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
0
na rok 2019):
0
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

území SMO

1
2
3
4
5
6
7
8

Realizace dotazníkového šetření na téma zjištění zájmu aktivit ze strany pečujících - leden 2019
proběhlo formou on-line anonymního dotazníku, osloveni byli rodiče dětí s PAS do 15 let
dítěte. Cílem šetření bylo zjistit potřeby pečujících jak pro dítě, tak pro samotné pečující. Počet
odpovědí bylo 100. Ze šetření vyplynula spíše potřeba volnočasových aktivit a odlehčení
cílených na děti s PAS v bezpečném prostředí. O integraci projevilo zájem 8 dotázaných.
Plánujeme další šetření zaměřené na příčiny nezájmu a následné postupy řešení.
vyhodnocení dotazníkového šetření - únor 2019
zajištění financování nebylo uskutečněno v říjnu 2019, bude uskutečněno v průběhu roku 2020
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Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.2.2 Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením

Realizátor aktivity:
Abc, o.p.s.
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
zmapování potřeb dětí se ZP v oblasti sportu a volného času, zajištění nabídky aktivit nezaměřených na výkon,
(možno uvést text z 5 KP, je-li soupeření, podpora dětí se ZP k zapojení do sportovních aktivit se zdravými dětmi
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např. děti se zdravotním postižením
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet sportovních aktivit:
5
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
70/14
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
8 900 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
8 900 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
8 900 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat): příspěvky
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

zmapování zájmu rodičů o sportovní aktivity dětí
jóga pro děti - vzorové ukázky a cvičení s rodiči květen 2019 - Terapeutický pobyt
aktivity v herně zaměřené na strečing, relaxaci a box
rafty na řece Moravici pro rodiny s dětmi 6/2019
sportovní Olympiáda pobyt na Ostravici srpen 2019
pravidelné kurzy nezahájeny pro nezájem rodičů

87

Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.1 Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů a veřejnosti

Aktivita (název a číslo):

4.1.1 Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační činnosti
Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

Magistrát města Ostrava - Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení GIS, Tyflocentrum, Stavební fakulta
VŠB-TUO, katedra Městské inženýrství. Snaha zapojit do mapování zdravotně postižené klienty Centra Anulika

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

• realizovat mapování objektů z hlediska stavebně-technických bariér ve městě
• zveřejňování výstupů z mapování
Stručný slovní popis aktivity
• průběžné doplňování mapy přístupnosti města Ostravy
(možno uvést text z 5 KP, je-li
• zajištění konzultační podpory v oblasti odstraňování bariér
dostatečně výstižný):
• zajištění tvorby bezbariérových studií pro individuální potřeby osob se ZP
• navýšit počet pracovníků související aktivity o 0,4 úvazku na zajištění všech činností
Cílová skupina či skupiny (např. • osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
senioři s nízkými příjmy a
• rodiče s kočárky
specifickými potřebami v
• senioři
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):
Zdroje financování (doplňte
Úřady městských obvodů
další zdroje formnou přidání
jiné město
řádku):
vlastní zdroje, tržby
jiné zdroje
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

180 401 Kč
180 401 Kč
0 Kč
70 000 Kč
0 Kč
24 000 Kč
3 000 Kč
2 200 Kč
11 201 Kč

Ostrava, Vratimov

1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0
2
43

2
3
4
5
6
7
8

Finanční prostředky byly doplněny z vlastních a jiných zdrojů - důvod: SMO Ostrava neposkytla
požadovanou dotaci
Přetrvávají problémy s udržením odborných pracovníků a získávaní jiných - důvod: práce po
pracovní době a ve svém volnu, u zdravotně postižených nedostatečná odbornost a podcenění
problematiky
Zpracovány 2 studie návrhů bezbariérových úprav
Vystaveno 7 vyjádření k dokumentacím a 1 vyjádření ke kolaudační prohlídce s průzkumem v
terénu
Provedeno 40 odborných konzultací řešící bezbariérové užívání staveb
Provedeno cca 50 rad ohledně bezbariérového užívání staveb jednotlivců, organizacím i firmám
Vznikly nové stránky http://ostrava-bezbarier.cz/ a intenzivně se připravuje jejich propojení s
interaktivní Mapou přístupnosti
Bylo zmapováno a zveřejněno na webu cca 100 objektů. Celkem je zmapováno 586 objektů.
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 36 sociálních služeb a 35 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 326 108 982 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 324 682 594 Kč.

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019

počet
služeb

odborné sociální poradenství
osobní asistence
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby
centra denních služeb
denní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení

2
2
4
2
2
5
5
1
4

raná péče

2

sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
Celkem služeb

2
1
4
36

rozpočet

náklady

1 934 000
1 770 325
22 225 000 22 380 452
5 251 995
4 989 015
6 245 000
5 146 163
4 611 036
4 192 577
25 386 331 25 118 222
172 876 500 178 105 359
11 428 000 12 173 056
20 459 000 20 615 435
2 799 112

rozdíl
163 675
-155 452
262 980
1 098 837
418 459
268 109
-5 228 859
-745 056
-156 435

2 780 330

18 782

4 423 852
4 299 896
969 388
1 153 549
17 554 712 17 994 300
296 163 926 300 718 679

123 956
-184 161
-439 588
-4 554 753
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okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

3
63
14
26
41
138
197
12
38

487
137
30
85
42
127
199
13
38

473
113
42
38
41
125
167
12
34

-14
-24
12
-47
-1
-2
-32
-1
-4

5

49

64

15

30
2
105
674

83
36
169
1 495

38
26
149
1 322

-45
-10
-20
-173

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Související AKTIVITY a průřezové činnosti
počet
účastníci
rozpočet
náklady
rozdíl
v roce 2019
aktivit
2018
prevence zdraví
11
1 988 480
1 870 877
117 603
630
zaměstnávání *)
58*
3
17 934 040 14 585 641
3 348 399
46
**
dobrovolnictví **)
1
260 000
293 333
-33 333
alternativní doprava a odstraňování bariér
3
2 003 320
1 704 168
299 152
6 673

účastníci
2019

rozdíl

692

62

76*

18

52**

6

5796

-877

vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí

15

6 976 716

4 767 919

2 208 797

5 631

8257

2 626

Celkem aktivit

33

29 162 556

23 221 938

5 940 618

13 038

14 873

1 835

*) počet zaměstnanců
**) počet dobrovolníků

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
počet
účastníci
Informovanost a spolupráce v roce 2019
rozpočet
náklady
rozdíl
aktivit
2018
informovanost a spolupráce
2
782 500
741 977
40 523
5 000
Celkem aktivit
2
782 500
741 977
40 523
5 000
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účastníci
2019

rozdíl

4 960

-40

4 960

-40

Občané s mentálním, těleseným a
kombinovaným postižením
326 108 982

324 682 594

305 455 932

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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7. DĚTI A RODINA

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Martin Bittner
Petr Štícha
PS7@kpostrava.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
Prevence zdraví
Dobrovolnictví
Sociálně preventivní aktivity
III. Informovanost a spolupráce
Informovanost a spolupráce
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející
Cíl 1
se v krizové situaci
Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických
Opatření 1.1
dovedností
Realizovat odborné vzdělávací aktivity a sdílet zkušenosti odborníků z oblasti
Aktivita 1.1.1
sociální práce s dětmi a jejich rodinami
Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích v ambulantní
Opatření 1.2
i terénní formě
Aktivita 1.2.1
Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi
Cíl 2

Aktivita 2.1.1

Přispívat k realizaci preventivních opatření pro podporu rodin
Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti preventivních programů v rámci
realizace Koncepce rodinné politiky
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

Opatření 2.1
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Vyhodnocení karty aktivity
DĚTI A RODINA

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

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
MMO - OSPOD
PS Děti a rodina KP Ostrava, odd.SPOD SMO, PS Protidrogová prevence, externí lektoři, zdravotníci, PČR, školská zařízení
anonymizováno

Setkání sociálních pracovníků a jiných odborníků nad potřebami rodin a dětí za účelem výměny zkušeností, sjednocení
praxe na území SMO. Nastavení multidisciplinární spolupráce s možností zapracování inovativních postupů do
Standardů kvality. Byly realizovány 2 akce: 1/ " Nastavení multidisciplinární spolupráce při práci s dětmi ohroženými
užíváním návykových látek". 2/ " Setkání sociálních pracovníků nemocnic se zástupci OSPOD."
Cílová skupina či skupiny (např. sociální pracovníci z OSPOD SMO, další odborníci - Fakultní nemocnice Ostrava, Renarkon, Modrý kříž.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
2 (cílový stav v roce 2022 - 8)
na rok 2019):
40 (cílový stav v roce 2022 - 80)
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
Město Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
Hledání kvalitního realizátora 1 - 4 / 2019 - rozhodli jsme se pro realizaci v rámci OSPOD a ve
1
spolupráci se síťaři.
Uskutečněné zásadní kroky při
Semináře proběhly v dubnu a červnu 2019.
2
realizaci aktivity včetně
3
termínů jednotlivých kroků (v
4
případě nerealizace či částečné
5
realizace karty aktivit na rok
6
2019 zdůvodněte):
7
8
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
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Vyhodnocení karty aktivity
DĚTI A RODINA

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.2.1 Podpořit vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Policie ČR, OSPOD, klinický psycholog, psychiatr, další sociální služby (např. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, Rodinná poradna, Krizové centrum Ostrava, apod.), školy (předání kontaktu - nabídnutí pomoci)

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Posláním Krizového centra pro děti a rodinu je poskytování včasné, dosažitelné, krátkodobé pomoci a podpory dětem
do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích souvisejících s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními či
školními problémy. Jedná se o situace, které dítě či jeho blízcí vnímají jako zátěžové, nepříznivé či ohrožující a které
nedokáží zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Potřeba vzniku služby
vychází z dlouhodobých statistik a dalších analytických podkladů.
Cílová skupina či skupiny (např. Služby KC jsou určeny dětem od 0 do 18 let a jejich rodinám, které potřebují okamžitou pomoc v sociálně nepříznivé
senioři s nízkými příjmy a
situaci, jež vnímají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nejsou ji schopni zvládnout vlastními silami. Primárně je
specifickými potřebami v
služba určena dětem, které jsou ohroženy narušenou funkcí rodiny, řeší problémy ve školním prostředí, jsou
zneužívány okolím nebo se ocitly v jiné náročné životní situaci. Cílovou skupinu dále tvoří jejich rodiče či ostatní
důsledku dlouholetého
členové rodiny, kteří řeší konflikty v domácnosti nebo rodině, problémy s výchovou dětí, spory o výchovu dětí, životní
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
traumata dětí a jiné krizové situace.
Počet vytvořených míst/lůžek:
0
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
3 (cílový stav v roce 2022 - 3)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
0
na rok 2019):
0
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2 411 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
2 411 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
435 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
1 976 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

město Ostrava a okolí
1
2
3
4
5
6
7
8

zajištění zařazení do sítě sociálních služeb 9/2018
žádost o dotace na provoz služby 10/2018
poskytování služby krizová pomoc - ambulantní a terénní forma (1/2019 - 12/2022)

95

Vyhodnocení karty aktivity
DĚTI A RODINA

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Spoluvytvářet podmínky pro uspokojování potřeb cílové skupiny
členové PS Dar KP Ostrava, koordinátorka RP
koordinátorka RP, MMO, OSVaZ

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Zmapovat a navrhnout propojení procesů komunitního plánování a naplňování koncepce rodinné politiky. Aktivně se
podílet na aktualizaci a realizaci akčního plánu koncepce rodinné politiky. Komunikovat proces realizace koncepce
rodinné politiky včetně výstupů směrem k uživatelům a dalším aktérům.
Členové PS DaR se podíleli na plnění hlavních úkolů v oblasti RP pro rok 2019: 1. Nastavení systému a sítě aktérů na poli
RP, 2. Komunikace - k veřejnosti, mezi klíčovými aktéry na poli RP, 3. Mapování, 4. Akční plán na rok 2020

Cílová skupina či skupiny (např. rodiny žijící v Ostravě
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet účastníků jednání k real. AP:
na rok 2019):
Počet účastníků jednání s aktéry RP:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Město Ostrava

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0
0
3
25

2
3
4
5
6
7
8

Koordinátorka RP se pravidelně jako host účastní setkání PS DaR, prezentace členům PS
Účast členů PS DaR na plnění hlavních úkolů RP 4 - 12/2019 (BVÚ - centrum pro volný čas,
CPRaSP, RKC Chaloupka)
Členství členů PS DaR v PS k tvorbě a realizaci rodinné politiky SMO 1 - 12/2019
Členové PS součástí funkční sítě odborníků naplňující RP SMO, články na web RP 1-12/2019
Členové PS DaR aktivními účastníky Dne pro rodinu, propagace RP na akcích NNO 6-9/2019
Informační propojení - zasílání aktuálních informací členům PS DaR, možnost propagace aktivit
NNO na fb fajnarodina, možnost připomínkování návrhu akčního plánu na r. 2020
Členové PS byli v roce 2019 příjemci dotací SMO na projekty v oblasti RP: ADRA, BVÚ - centrum
pro volný čas, CPRaSP, Dlaň životu, CPRaSP, RKC Chaloupka.
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Vyhodnocení karty aktivity
DĚTI A RODINA

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Realizovat semináře s pracovníky sociálních služeb a OSPOD
Spolu pro rodinu, z.s.
členové PS DaR KP Ostrava, MMO, OSVaZ, odd.SPOD

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Oslovit zástupce vybraných oddělení SPOD a soc. služeb. Připravit plán společných aktivit. Realizovat facilititované
semináře se zástupci soc. služeb pro rodiny a pracovníky vybraných OSPOD při navazování spolupráce v rámci case
Stručný slovní popis aktivity
managementu s rodinou a ohroženým dítětem. V roce 2019 byly realizovány facilitované semináře k problematice
(možno uvést text z 5 KP, je-li asistencí u kontaktů a předávání dětí v problémových uspořádáních po rozpadu partnertnerského vztahu rodičů. První
dostatečně výstižný):
seminář byl určen pracovníkům OSPOD a realizátorům AK, zaměřil se na nastavení pravidel a metodiky AK a jejich
výkaznictví, na vzájemnou spolupráci. Druhý seminář byl určen pro širší odbobrnou veřejnost (soc. pracovníci SAS, OSP
pro rodiny s dětmi, OSPOD, realizátoři AK) v zaměření na aktuální situaci výkonu AK, spolupráci apod.
Cílová skupina či skupiny (např. Členové PS DaR KP Ostrava, pracovníci OSPOD a sociálních služeb, další odborníci.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
2
na rok 2019):
33
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

Konzultace Opatření - 12/2018
realizovaný seminář č.I  27.3.2019
realizovaný seminář č. II - 7.11.2019
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 15 sociálních služeb a 15 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit jsou byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 42 342 964 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 39 958 589 Kč.

DĚTI A RODINA
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019
odborné sociální poradenství
krizová pomoc
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Celkem služeb

počet
služeb
8

rozpočet

náklady

okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

-881 345

20

2 647

2 969

322

rozdíl

2

15 132 980
4 406 000

14 251 635
4 670 279

264 279

12

439

616

177

5

15 613 500

14 589 657 -1 023 843

30

403

480

77

15

35 152 480

33 511 571 -1 640 909

62

3 489

4 065

576

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

DĚTI A RODINA
Související AKTIVITY a průřezové činnosti
v roce 2019
prevence zdraví
dobrovolnictví
sociálně preventivní aktivity
Celkem aktivit

počet
aktivit

rozpočet

náklady

rozdíl

8

3 117 960

3 012 430

-105 530

1 495

1 483

-12

4

2 025 524

1 817 634

-207 890

308*

283*

-25*

3

2 047 000

1 616 954

-430 046

159

337

178

15

7 190 484

6 447 018

-743 466

1 962

2 103

141

*) počet dobrovolníků

98

65 781 620

Děti a rodina

42 342 964

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

39 958 589

Skutečné náklady
poskytovatelé
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8. OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ

VYLOUČENÍ
Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Jiří Linart
Záviš Pavlas
PS8@kpostrava.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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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Zajistit dostupnost sociálních služeb pro osoby bez přístřeší se specifickými
Cíl 1
potřebami
Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí
Opatření 1.1
pro osoby bez přístřeší
Spolupracovat na vzniku pobytových či terénních sociálních služeb pro osoby
Aktivita 1.1.1
bez přístřeší s duševními poruchami (mimo služby Azylové domy)
v produktivním věku
Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se
Aktivita 1.1.2
specifickými potřebami
Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené
Aktivita 1.1.3
do základní sítě sociálních služeb MSK
Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Opatření 2.2
Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Cíl 4
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1

Vytvářet podmínky pro zvýšení dostupnosti vhodného bydlení a pobytových
služeb
Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových
životních situacích
Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi
Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném
programu k bydlení
Navýšit kapacitu terénních programů
Zařadit služby Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené
do základní sítě sociálních služeb MSK
Vytvářet podmínky pro zvýšení zaměstnatelnosti
Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených
Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních
služeb v rámci „tréninkových prostor“
Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší
Zvýšit informovanost veřejnosti o problematice osob bez přístřeší
Koordinovat činnosti za účelem zvýšení informovanosti o problematice osob
bez přístřeší
Realizovat společnou mediální kampaň
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

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
Armáda spásy
Charita Ostrava, Dům na půl cesty
anonymizováno

Mezi osobami bez přístřeší v produktivním věku je zaznamenán nárůst osob s duševním onemocněním. Na
území města Ostravy žije mnoho osob, které jsou ve špatném zdravotním stavu a jejichž příjem je na hranici
životního či existenčního minima. Tyto osoby nejsou schopny vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyhledat
odbornou lékařskou pomoc, nebo je pro ně tato pomoc nedostupná (ošetření není vždy bezplatné, naplněná
kapacita lékaře aj. ). Pro tyto osoby chybí pobytové a terénní sociální služby s doprovodnou zdravotní péčí. Cílem této
Stručný slovní popis aktivity
služby by bylo zajistit potřebným osobám bydlení max. na dobu 1 roku. Za tu dobu by se učili klienti samostatnosti. Ve
(možno uvést text z 5 KP, je-li
spolupráci s personálem by pokračovali v předepsané terapii (to je důležité, aby jejich léčba měla smysl), učili by se
dostatečně výstižný):
vést domácnost, zajistili by si příjem (sociální dávky, ID, platné doklady, práce vhodná jejich omezení). Typ služby tréninkové byty, forma pobytová. Vhodné personální obsazení alespoň na 0,5 úvazku psycholog, adiktolog nebo
psychiatr. Služba by vzhledem k cílové skupině neměla být blízko službám ambulantního typu, kde by se uživatelé
služby denně mohli potkávat s kamarády z ambulantních služeb (NDC, TP, NOC ) a bylo by to pro ně riskantní vydržet v
abstinenci, či v léčbě prací. Narušovalo by to jejich stabilitu a změnu životního stylu .
Cílová skupina či skupiny (např. Osoby bez přístřeší se specifickými potřebami, či duševním onemocněním , kteří potřebují individuální podporu k
senioři s nízkými příjmy a
získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v
specifickými potřebami v
běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 30)
Výstupy (nutné dodržet
0 (cílový stav v roce 2022 - 8)
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava

1
2
3
4
5
6
7
8

Vyhledat vhodnou lokalitu ve městě na výstavbu nové budovy pro danou službu do 06/2019 
proběhla schůzka vedení zástupců Armády spásy Moravskoslezského kraje, kde bylo
rozhodnuto, že v danou chvíli nemá Armáda spásy prostředky, a to jak finanční, tak personální,
pro realizaci výše uvedené služby. K vyhledání vhodné budovy či zajištění výstavby proto
nedošlo.
Připravit náklady a požádat o dotace IROP, MSK od 06-09/2019  tento bod se vzhledem k výše
uvedeným informacím nepodařilo naplnit.
Vypsat konkurz na stavební provedení 09-12/2019  tento bod se vzhledem k informaci
uvedné v bodě 1 nerealizoval.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu služby Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se specifickými potřebami
Armáda spásy v České republice, z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Rozšíření stávajícího domova se zvláštním režimem - v aktuální budově Domova Přístav Ostrava - Zukalova není možné
navýšit kapacitu služby. Řešením by bylo přestěhovat stávající službu do nových prostor současně s navýšením kapacity
z 29 na 40 míst. Na základě analýzy žádostí zájemců o službu byla mapována potřeba navýšení kapacity, potřeba
vybudovat oddělení pro komplexní ošetřovatelskou péči imobilních. Současné prostory jsou pro poskytování péčové
Stručný slovní popis aktivity
služby značně problematické. 2/3 uživatelů jsou osoby s pohybovým omezením využívající chodítka a vozíky. Na
(možno uvést text z 5 KP, je-li chodbách se 2 vozíky vyhnou jen obtížně, budova B nemá k dispozici výtah, současné prostory jsou nedostačující pro
dostatečně výstižný):
zázemí služby a personálu. Do společné jídelny se aktuálně nevejdou všichni uživatelé služby a tak se strava podává na
etapy. 6 pokojů je třílůžkových, což v situaci, kdy většina využívá invalidní vozík působí prostorové konflikty mezi
uživateli, navíc nesplňují současný materiálně technický standard sociálních služeb a bude se muset do budoucna
řešit. Zárověň by se služba dala poskytovat novým zůsobem komunitního bydlení - ubytování v tzv. domácnostech.
Tuto dobrou praxi již mají v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou
senioři s nízkými příjmy a
nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, nebo
specifickými potřebami v
různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 11)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
0
na rok 2019):
0
Počet účastníků:
0 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava a blízké okolí
1
2
3
4
5
6
7
8

podzim 2019 - jednání ve věci rozšíření služby DZR s představiteli SMO
vyhledávání vhodné nemovitosti k rekonstrukci
Projektová příprava doposud nezapočala, nebyla nalezena vhodná nemovitost pro případnou
rekonstrukci.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

1.1. Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší
1.1.3. Zařadit službyTerénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní sítě sociálních služeb
MSK
Armáda spásy, Charita Ostrava, Spolu pro rodinu
anonymizováno

Zajištění terénní sociální práce pro osoby bez přístřeší, které z nejrůznějších důvodů nevyužívají nebo jen sporadicky
využívají navazujících sociálních služeb. V současnosti je služba Terénní programy zajišťována třemi organizacemi Armáda spásy, Charita Ostrava a Spolu pro rodinu. Praxe ukazuje velkou potřebnost této služby a nutnost finanční
podpory i po ukončení projektu Operační program Zaměstnanost.
Cílová skupina či skupiny (např. Osoby bez přístřeší - ženy a muži starší 18 let (příp. 15let), které se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli na ulici
senioři s nízkými příjmy a
nebo žijí v komunitě lidí bez domova. Přežívají většinou na ulici, nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možností
specifickými potřebami v
ubytování a vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
8 (cílový stav v roce 2022 - 8)
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
řádku):
0 Kč
- jiné (specifikovat): EU OPZ
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Statutární město Ostrava

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

jednání o zařazení služby do základní sítě  06/2019  jednání zástupců organizací se zástupci
města probíhalo průběžně, nepravidelně, po celý rok 2019  splněno.
ukončení působění služby v Operačním programu Zaměstnanost  12/2019  ukončení proběhlo
ve stanoveném termínu  splněno.
zařazení služby v základní síti a financování z kapitoly 313 od 01/2020  tento bod byl naplněn,
došlo k zařazení služeb do základní sítě
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

Občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučení
Opatření 2.1 Navýšit kapacitu pobytových sociálních služeb pro rodiny v krizových životních situacích

Aktivita (název a číslo):

Aktivita 2.1.1 Navýšit kapacitu azylového domu pro rodiče s dětmi
Realizátor aktivity:
Charita Ostrava
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
anonymizováno
Stručný slovní popis aktivity
Přemístění stávajícího Azylového domu sv. Zdislavy z nevyhovujících prostor do nové budovy na ulici Jedličkova. Po
(možno uvést text z 5 KP, je-li přemístění služby bude cílová skupina uživatelů rozšířena o rodiče s dětmi.
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např. Rodiče s dětmi v krizové životní situaci
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
0 (cílový stav v roce 2022 - 18)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
0 (cílový stav v roce 2022 - 2)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
0
na rok 2019):
0
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
V roce 2019 nerealizováno
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

V roce 2019 nerealizováno - do konce roku nebyly oznámeny výsledky žádosti z dotace z IROP.
Realizace se posouvá do roku 2020 - 2021.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

2.2.1 Navýšit kapacitu terénních programů
Armáda spásy v ČR, z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Převedení sociální služby, kterou poskytuje Prevence bezdomovectví, pobočka Jih v rámci projektu Evropské unie,
ESF, v operačním programu Zaměstnanost, z optimální sítě sociálních služeb do sítě základní. Projekt je realizován od 1.
11. 2016 do 31. 10. 2019 pod identifikačním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002784. Tímto dojde k navýšení kapacity
terénních programů o zavedenou službu se 4,5 úvazky v přímé práci. Prevence bezdomovectví, pobočka Jih poskytuje
terénní služby v doprovodném programu k bydlení od roku 2016.
Cílová skupina či skupiny (např. osoby bez přístřeší starší 18-ti let
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
4,5 (cílový stav v roce 2022 - 4,5)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
377 934 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
377 934 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
377 934 Kč
- jiné (specifikovat): Státní (MPSV) - Evropský projekt
řádku):
2 058 033 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih
1
2
3
4
5
6
7
8

navýšení základní sítě 3/2019
ukončení působení služby pod Evropským projektem - 10/2019
zachování služby a všech procesů dle standardů služby Prevence bezdomovectví Ostrava od
11/2019
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ
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
Charita Ostrava
anonymizována

Tato aktivita je zaměřena na zvýšení dostupnosti služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným či sociálním
vyloučením ohroženým v nepříznivé sociální situaci spojené s absencí bydlení. Do 31. 5. 2020 je 2,4 úvazků pracovníků v
přímé péči financováno z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem této aktivity je od 1. 6. 2020 převést tyto úvazky
do základní sítě sociálních služeb MSK a poskytovat nadále tuto služby v dosavadním rozsahu. Dostupnost vhodného
bydlení pro osoby této cílové skupiny je nedostatečná. Chybí také systémové řešení pro rodiny v ohrožení ztráty
bydlení.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou jsou stávající uživatelé sociálních služeb azylových domů, krizové pomoci nebo osoby doporučené
senioři s nízkými příjmy a
sociálními pracovníky sociálních odborů úřadů městských obvodů Statutárního města Ostrava, popř. doporučené
specifickými potřebami v
jinými organizacemi.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
2,4 (cílový stav v roce 2022 - 2,4)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):EU OPZ
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

Proběhla jednání o zařazení služby do základní sítě - 9/2019
Financování úvazků zajištěno do 31.5.2020 z EU OPZ.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Rozšířit nabídku aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních služeb v rámci "tréninkových prostor"
Charita Ostrava, Nová šance, z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Tato aktivita je zaměřena na přípravu a rožšíření nabídky aktivizačních programů pro klienty pobytových sociálních
služeb a poskytnout jim příležitost pro jejich začlenění do společnosti. Nízká míra zaměstnanosti souvisí s
nedostatečnou kvalifikací nebo základním vzděláním osob sociálně vyloučených. Najít a udržet si zaměstnání je pro
tuto skupinu osob problematické s ohledem na chybějící pracovní návyky a nízkou motivaci pracovat.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou jsou převáženě stávající uživatelé sociálních služeb azylových domů a tzv. startovacích bytů v rámci
senioři s nízkými příjmy a
poskytování služby sociální rehabilitace.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
0 (cílový stav v roce 2022 - 30)
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
0 Kč
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

příprava nových aktivizačních programů - 2019 - květen - červenec - proběhla jednání s vedením
organizace ohledně realizace aktivit
byl dodržen harmonogram stávajících aktivit ve cvičných dílnách (dílna stolařská, zámečnická a
keramická)
proběhlo podání žádosti na cvičné dílny
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1. Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Podpořit vznik svépomocných a podpůrných skupin pro osoby bez přístřeší

Realizátor aktivity:
Charita Ostrava
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
anonymizováno
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
Vyškolit facilitátory svépomocných skupin, zajistit finanční podporu umožňující setkávání skupin.
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např. osoby bez přístřeší
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet setkání svépomocných skupin:
0 (cílový stav v roce 2022 - 20)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
0 (cílový stav v roce 2022 - 20)
Počet účastník svépomocných skupin:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

statutární město Ostrava

1
2
3
4

V roce 2019 byla zahájena příprava prostor pro svépomocné skupiny. Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na realizátora rekonstrukce stávajícího objektu, které se během roku opakovalo.
Byly vyhledávány náhradní prostory pro přestěhování služeb nízkoprahového denního centra a
terénních programů.
5/2019 byla přestěhována sociální služba terénní programy na adresu: V.Košaře 249/2a, OstravaDubina.
9/2019 byla přestěhována sociální služby nízkoprahové denní centrum na adresu: Erbenova
741/49, Ostrava-Vítkovice.
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Vyhodnocení karty aktivity
OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

4.1.1 Realizovat společnou mediální kampaň
Členové PS

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

manažer PS

Osoby bez přístřeší jsou většinovou společností stigmatizovány a často se setkávají s projevy nedůvěry. Na základě
těchto negativních zkušeností či v možném spojení s různými druhy závislostí a nedůvěrou jsou tyto osoby
demotivovány ke změně dosavadního způsobu života. Vhodnou formou k přiblížení problémů těchto osob by mohla
být medializace v hromadných sdělovacích prostředcích či osvěta, např. prostřednictvím zážitků či zprostředkováním
zkušeností této cílové skupiny, osobními setkáními nebo příklady dobré praxe.
Cílová skupina či skupiny (např. Veřejnost
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Tiskové zprávy:
0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
Výstupy (nutné dodržet
Videomateriál:
0 (cílový stav v roce 2022 - 4)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

V rámci pracovní skupiny se neuskutečnily příslušné kroky k vytvoření propagačního materiálu.
Bylo dohodnuto, že by materiál mohl vzniknout na úrovni celého KP Ostrava.
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 26 sociálních služeb a 3 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 117 263 449 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 121 674 426 Kč.

OBČANÉ OHROŽENI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
počet
okamžitá
rozpočet
náklady
rozdíl
v roce 2019
služeb
kapacita
15 557 516 14 624 256
933 260
domovy se zvláštním režimem
1
29
azylové domy
12
409
58 623 241 61 695 203 -3 071 962
domy na půl cesty
3 143 000
4 034 224
-891 224
1
21
3 448 221
-168 221
nízkoprahová denní centra
1
40
3 280 000
11
249
270
-1
581
767
noclehárny
3
9 667 503
120
14
753
261
879
089
terénní programy
4
19
15 632 350
6
536
962
207
338
sociální rehabilitace
4
14
6 744 300
Celkem služeb
26
112 647 910 116 341 397 -3 693 487
652

OBČANÉ OHROŽENI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
Související AKTIVITY a průřezové činnosti
počet
účastníci
rozpočet
náklady
rozdíl
v roce 2019
aktivit
2018
sociálně preventivní aktivity
X
2
1 682 648 2 794 404 -1 111 756
prevence zdraví
X
1
2 932 891 2 538 625
-394 266
celkem aktivit
X
3
4 615 539 5 333 029 -1 506 022
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klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

29

29

0

399

844

445

47

39

-8

1 263

610

-653

980

760

-220

1 131

816

-315

373

299

-74

4 222

3 397

-825

účastníci
2019

rozdíl

X
X
X

X
X
X

Občané ohrožení sociálním vyloučením
a sociálně vyloučení
117 263 449

121 674 426

90 204 309

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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9. ROMSKÉ ETNIKUM

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Lucie Mastná
Jana Abrlová
PS9@kpostrava.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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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2

Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele ostravských ubytoven
a dalších problémových lokalit
Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel
Navýšit kapacitu terénních programů
Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených
lokalitách

Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1

Přispívat k zajištění dostupnosti základních zdravotních služeb v SVL
Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví
Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL

Cíl 3

Přispět ke snížení míry předčasného ukončení školní docházky
Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni
vzdělávání ve spolupráci s rodinou
Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava
Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními
školami
Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému
vzdělávání po ukončení základní školy

Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Aktivita 3.1.3

Cíl 4
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1

Podporovat komplexní přistup k prevenci kriminality a řešení problémů
v sociálně vyloučených lokalitách
Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně
vyloučených lokalitách
Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů
v lokalitách
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

Aktivita (název a číslo):

1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Vzájemné soužití o.p.s.
Ředitelka sociálních služeb VS

Problémovou oblastí v Ostravě jsou ubytovny, nárůst jejich počtu a kapacit. Rodiny žijící na ubytovnách se často
potýkají s problémy spojenými s nedostatkem finančních prostředků, různými typy závislostí apod. V současné době
vyrůstá generace, která ve své rodině či okolí nepoznala možnost vlastního bydlení. Kumulace problémů a
neschopnost je řešit zakládá potřebu systémového řešení prostřednictvím navýšení služeb v daných lokalitách.
Cílová skupina či skupiny (např. Obyvatelé sociálně vyloučených a rizikových lokalit na území města Ostravy od 16 let, kteří žijí nebo se zdržují v
senioři s nízkými příjmy a
sociálně vyloučených lokalitách a na rizikových místech a ubytovnách.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
3,2 (cílový stav v roce 2022 - 3,5)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
4 239 000 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
4 239 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
650 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
3 589 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
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
Území dopadu (včetně uvedení
Červený kříž, ubytovna Výstavní a okolí), Ostrava  Jih (ubytovny Hlubina, Areál, Čujkovova, Soiva, Metalurg, Dům
lokality, je-li to relevantní):
mladých hutníků a jejich okolí a lokalita Bělský les), 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).
1
vyjednávání se SMO a MSK 9/2018
2
navýšení kapacity TP Helpale o 3,2 úvazků PvPPod 1/2019
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
3
poskytování TP Helpale v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách v roce 2019
4
termínů jednotlivých kroků (v
5
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
6
7
2019 zdůvodněte):
8
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

115

Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Vzájemné soužití o.p.s.
koordinátor NZDM
V souvislosti s nárůstem sociálně vyloučených lokalit se jeví jaké potřebné navýšení kapacity služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež. Vzhledem k nově vzniklým potřebám v těchto lokalitách je potřeba v nich podporovat vznik
či rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V rámci aktivity vznikne NZDM v městském obvodě Ostrava Jih.
děti a mládež ve věku 6-26 let na území městského obvodu Ostrava - Jih

Počet nových středisek NZDM:
Výstupy (nutné dodržet
Počet uživatelů služby:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 (cílový stav v roce 2022 - 1)
0 (cílový stav v roce 2022 - 50-100)

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

městský obvod Ostrava - Jih
1
2
3
4
5
6
7
8

hledání vhodného prostoru - 2019 - nebyl zatím nalezen vhodný prostor - hledání pokračuje
jednání s představiteli ÚMOb Jih a SMO o potřebnosti a vhodných prostorech služby - 2019
úprava a vybavení prostorů 2019 - 2020 - nerealizováno vzhledem k tomu, že nejsou prostory
provoz služby 2020 - 2022 - nerealizováno
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel

Aktivita (název a číslo):

1.1.1 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
ZADAHO, s.r.o.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Jílová z důvodu potřebnosti v
této lokalitě. NDZM vzniklo v budově na ulici Jílová 36, Ostrava - Přívoz, která je v majetku soukromého vlastníka firmy
ZADAHO, s. r. o. Nově vzniklé středisko je využíváno jako nízkoprhové zařízení pro děti a mládež a jedno odpoledne v
týdnu také jako otevřený klub.
Cílová skupina či skupiny (např. Děti a mládež od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepřiznivou sociální situaci. Děti, kteří jsou mladší 7 let,
senioři s nízkými příjmy a
mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet nových středisek NZDM:
1 (cílový stav v roce 2022 - 1)
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
2
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet uživatelů služby:
70 (cílový stav v roce 2022 - 120)
na rok 2019):
Počet účastníků:
1 406 000 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
1 406 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
360 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
946 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): Nadace Tesco, MŠMT
100 000 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava-Přívoz ( ulice Jílová, Cihelní a okolí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rekonstrukce prostor nového NZDM - leden 2019, ZADAHO, s.r.o.
Uvedení nového NZDM do provozu - 14.2.2019
Nákup zařízení a vybavení nového NZDM - 03 - 04/2019
Od dubna 2019 pravidelná činnost, realizace všech plánovaných aktivit v prostorách střediska
26. 9. 2019 Den otevřených dveří na středisku za účasti lidí z ČAS
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL
Centrom, z.s.; Státní zdravotní ústav

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Dostupnost zdravotních služeb je z pohledu cílové skupiny nízká - např. služba není vždy bezplatná (např.
stomatologové), naplněná kapacita (praktičtí lékaři, pediatři). Možným řešením této problematiky v oblasti
zdravotnictví je navázání a zintenzivnění spolupráce se zdravotními pojištovnami, lékaři, zdravotní fakultou (zatím
Stručný slovní popis aktivity
proběhlo jedno jednání s proděkankou lékařské fakulty o možnostech zapojení studentů), zainteresovanými
(možno uvést text z 5 KP, je-li institucemi. Cílem je vyvolat a vést jednání o možnostech spolupráce s aktéry v oblati zdravotnictví, nabízet
dostatečně výstižný):
zprostředkování praxí zdravotních pracovníků v SVL a doporučit návazné projekty pro zachování dostupnosti pomoci a
podpory při zajišťování zdravotní péče v SVL. Od roku 2020 - začnou aktivity SZÚ - EDUKAČNÍ PROGRAMY, DOPROVODY
K LÉKAŘŮM A DALŠÍ AKTIVITY. Aktuálně probíhá přípravná fáze a navazování spolupráce s různými subjekty. Konec
projektu bude v roce 2022.
Cílová skupina či skupiny (např. Romské etnikum a sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet realizovaných jednání se zainteresovanými:
30 (cílový stav v roce 2022 - 20)
Výstupy (nutné dodržet
Návrhy spolupráce:
4 (cílový stav v roce 2022 - 4)
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet zprostřekovaných praxí zdravotních pracovníků v SVL: 2 (cílový stav v roce 2022 - 12)
na rok 2019):
1 891 000 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat): ESF

1 891 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 891 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

příprava projektu 2019- SPLNĚNO
realizace projektu SZÚ od 2020- SPLNĚNO
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Mateřská
Církevní základní

anonymizováno
Zásadním cílem všech realizovaných aktivit je připravit děti ve věku 3 - 5 let ze dvou vyloučených lokalit v městské
části Moravská Ostrava a Přívoz, včetně jejich rodičů na vstup do běžné MŠ. Pozornost je zaměřena zejména na
motivování rodičů s důrazem na zvyšování jejich rodičovských kompetencí a na význam předškolní přípravy jejich dětí
a to nejlépe v MŠ. Významnou roli zde hraje navázání efektivní spolupráce mezi neformálním předškolním centrem
(NPC) s partnerskými mateřskými školami, podpora pedagogických pracovníků partnerských MŠ, vzájemná výměna
informací, překonávání bariér a předsudků na straně učitelek mateřských škol, neromských rodičů žáků partnerských
MŠ i na straně romských rodičů. Dalším důležitým cílem je podpora nástupu dětí cílové skupiny do MŠ a podpora dětí a
jejich rodičů v období před povinným nástupem dítěte do MŠ a po povinném nástupu dítěte do MŠ, v rámci
adaptačního období.

A - Vlastní činnost neformálního předškolního centra (NPC) 4 dny v týdnu/4 hod./denně
1. Pravidelná práce s dětmi, rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí
2. Práce s rodiči v NPC - rozvoj rodičovských kompetencí, motivace a zapojování rodičů do realizace aktivit
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li 3. Aktivizace rodičů prostřednictvím vzdělávacích besed na různá témata
4. Skupinová a individuální práce s rodiči a dětmi v rámci centra
dostatečně výstižný):
5. Podpora aktivních rodičů dětí formou nabídky dobrovolné práce v NPC (pomoc při přípravě a realizaci aktivit pro
děti)
6. Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní (kontaktní pracovník
dochází do rodin ohrožených soc. vyloučením v lokalitách, informuje rodiče o možnostech zapojení dětí do
předškolního vzdělávání v centru nebo v MŠ)
7.Poskytování individuálních konzultací rodičům
8. Poradenství a podpora rodičů při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami
B - Spolupráce NPC s partnerskými MŠ v lokalitě
1. Společné akce dětí z NPC a MŠ: "projektové dny" a "dny s mámou" 2. Adaptační dny dětí z NPC v MŠ
3. Společné naučné výlety a společně kulturně  vzdělávací akce
4. Individuální nebo skupinové konzultace pro pracovníky partnerských MŠ ke konkrétním problémům, které v rámci
práce s romskými dětmi a jejich rodiči řeší
stáže pedagogických
pracovníků
v NPCkteré žijí ve vyloučených lokalitách v městské části Moravská
Cílová skupina či skupiny (např. 5.
1. Krátkodobé
děti ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí,
senioři s nízkými příjmy a
Ostrava a Přívoz ve věku od 3 do 5-ti let navštěvující NPC
specifickými potřebami v
2. rodiče dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí navštěvujících NPC
3. děti a rodiče dětí ze zapojených partnerských MŠ v rámci společných aktivit
4.
důsledku dlouholetého
nepřímo pedagogičtí pracovníci MŠ
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet předškolních dětí zapojených do projektu:
50
Výstupy (nutné dodržet
Počet rodičů zapojených do projektu:
50
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet akcí NPC:
15
na rok 2019):
25
Počet společných akcí MŠ a neformálního centra:
Celkové náklady aktivity na rok
1 480 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
1 480 000 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné Evropské fondy OP VVV :
1 480 000 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Moravská Ostrava a Přívoz

1

2
3
4

Vlastní činnost neformálního předškolního centra v průběhu roku 2019 (11x rozvoj rodičovských
kompetencí-realizace mimo 1 měsíce o prázdninách, 4x vzdělávací besedy-1, 2, 3, 9/2019), centrum bylo
otevřené po celý rok mimo měsíce 8/2019 (v souladu s projektovou žádostí)
Spolupráce NPC s partnerskými MŠ v lokalitě v průběhu roku (3x projektový den-6, 12/2019, 3x den s
mámou-4, 5, 10/2019, společný výlet-6/2019, 2x společná kulturní akce-2, 10/2019, 10x krátkodobé
stáže/konzultace v centru a MŠ-3, 4, 5, 6, 9, 11, 12/2019, 7x adaptační dny dětí z NPC v MŠ-1, 4, 9, 12/2019)
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava
Vzájemné soužití o.p.s.
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku, může vést k přečasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvistlosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba realizovat aktivity a projekty zaměřené
na posilování rodičovské odpovědnosti za vzdělávání dětí, zajistit programy neformálního vzdělávání ve spolupráci s
rodiči.
Cílová skupina či skupiny (např. Předškolní děti ze sociálně slabšího prostředí, žijící v nevyhovujících podmínkách, děti ze SVL, rodiče těchto dětí
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet předškolních dětí zapojených do projektů a aktivit:
80
Výstupy (nutné dodržet
Počet rodičů zapojených do projektů a aktivit:
20
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

0 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat): OP VVV
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Slezská Ostrava, především SVL (předškolní klub Brouček O-Hrušov, 4 MŠ, lokality Muglinov, Hrušov)
1
2
3
4
5
6
7
8

stabilní každodenní podpora dětí v MŠ (výuka, kroužky, akce)
stabilní komunikace a terénní práce s rodiči dle potřeb
každodenní provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově do 31. 8. 2019
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní příprava
Don Bosco

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby se dítě řádně připravilo na vstup do
povinného vzdělávání. Děti vstupují do školky již se vzdělávacím handicapem, který se obtížně dohání. Středisko DB v
rámci programu Oratoř na ulici realizuje předškolní a ranně školní přípravu ve dvou lokalitách (Cihelní v Přívoze a
Bytový dům Hulváky v Zábřehu). Celkově se pracuje s 5 skupinami dětí předškolního věku nebo s dětmi z 1. a 2. třídy. V
lokalitě Hulvácká se pracuje s některými rodiči, především matkami. Zde má středisko DB pronajé prostory.
Cílová skupina či skupiny (např. děti ve věku 3 - 7 let ze sociálně-vyloučeného prostředí, práce v místě bydliště
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet předškolních dětí zapojených do projektů a aktivit:
29
Výstupy (nutné dodržet
Počet rodičů zapojených do projektů a aktivit:
4
uvedené výstupy z Karty aktivit
12
Počet dětí z 1. třídy:
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

584 400 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

584 400 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat): MŠMT
- jiné (specifikovat): D2018Biskupství ostravsko-opavské

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

125 000 Kč
0 Kč
289 500 Kč
169 900 Kč

Hulvácká 8, Ostrava a Cihelní

1
2
3
4
5
6
7
8

pravidelná aktivita organizace, v lokalitě Cihelní se od 09/2019 aktivita již nerealizovala z
důvodu zásadního úbytku rodin s předškolními dětmi
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
Centrom, z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit,
vytvářet podmínky pro školní přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO,
dalších aktérů v oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.
Cílová skupina či skupiny (např. děti, mládež a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let a jejich rodiče, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již
senioři s nízkými příjmy a
sociálně vyloučení jsou - (přesněji pak děti ZŠ a jejich rodiče)
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy
3
Výstupy (nutné dodržet
Počet společných jednání pro další rozvoj spolupráce aktérů v
uvedené výstupy z Karty aktivit oblasti vzdělávání a výměnu informací
2
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

350 000 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

350 000 Kč
0 Kč
350 000 Kč
0 Kč
0 Kč
Ostrava- Vítkovice, Ostrava - Radvanice

1
2

3
4
5
6
7
8

taneční kroužek, kroužek BOXU (pravidelně 2x týdně, taneční vytoupení cca 2x do roka) Prevence kriminality TENCE (podpořeno 36 dětí) BOX (podpořeno 49 dětí) do aktivit nově
zahrnut i FOTBAL (podpořeno 39 dětí), 5 taneční vystoupení LIDÉ LIDEM, BAMBIFEST, ZŠ
Šalounova, Klub v Pr.Suché- vystoupení Den dětí, NZDM Radvanice- společné setkání s
vystoupením)
volnočasové aktivity- poznávací výlety v projektech prevence kriminality. (5-10/2019) (změna
realizace 8-11/2019) podpořeno 404 dětí, celkem 38 výletů, průměrně 10 dětí na 1 výlet.
víkendové aktivity- Hlídání hřiště, výpujčka sportovního náčiní - Prevence kriminality. (510/2019) - (změna realizace 8-10/2019, víkedn i všední dny) podpořeno 1611 dětí (některé
opakovaně, průměrně 20 dětí denně)
zapojení dětí do sporotvních aktivit - RT Torax - Hokejový turnaj (4/2019)- podpořeno 20 dětí
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Vyhodnocení karty aktivity
Romské etnikum

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1. Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve spolupráci se základními
školami

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Aktivita si kladla za cíl podporovat rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách v řádném plnění školní docházky
nezletilých dětí. Pracovala s požadavkem, aby nezletilé děti ze sociálním vyloučením ohrožených či již přímo
postižených rodin neukončovaly povinnou školní docházku/přípravu na budoucí povolání předčasně. Vycházela z
předpokladu, že v rámci sociálně vyloučených lokalit dochází k častějšímu rozpadu rodin, jednotlivci pociťují malou
možnost seberealizace, trpí krizí hodnot, chybí vztah ke vzdělání. Smyslem aktivity proto bylo vytváření podmínek pro
školní přípravu mimo prostředí školy, a to na základě úzké spolupráce orgánů SPOD, neziskových organizací a
samotných rodin. Lze zhodnotit, že podmínka úzké spolupráce uvedených subjektů na plnění aktivity byla v daném
období splněna (zejména v ostravských obvodech Mariánské Hory a Hulváky či Ostrava - Jih). Aktivita byla naplňována
celoročně, jak při realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), tak při realizaci dalších aktivit, jako
Stručný slovní popis aktivity
byl projekt prevence kriminality Volnočasové kluby v lokalitách. Terénní práce v rámci SAS opakovaně prokázala, že
(možno uvést text z 5 KP, je-li
nedostatečný vztah ke vzdělání představuje hluboce zakořeněněný problém, který s sebou nese záškoláctví a další
dostatečně výstižný):
sociálně patologické jevy. Služba SAS se zejména v oblasti Ostravy - Jihu soustředila na navazování spolupráce rodin se
školami, školkami a s dalšími školskými zařízeními, pravidelně zdůrazňovala nutnost dodržování školní docházky. Nově
začala služba organizovat pravidelné každotýdenní doprovody dětí na doučování v organizaci S.T.O.P. V neformálním
vzdělávání podporoval děti také projekt Volnočasové kluby v lokalitách, jehož smyslem byl zejména všestranný rozvoj
kompetencí dítěte, vč. kompetencí k učení. Kluby rovněž poskytovaly prostor pro děti, které hledaly zázemí pro
napsání školních úloh, případně pro dopomoc s jejich vypracováním. Naše organizace nadále zajišťuje chod
volnočasového klubu na Čujkovově ulici, na ubytovně Výstavní byl klub zároveň s ukončením projektu zrušen z
důvodu markantního úbytku uživatelů vlivem odstěhování rodin s dětmi (dle záměru majitele ubytovacího zařízení),
volnočasové aktivity na Bedřišce pak převzala tamější komunita.
Cílová skupina či skupiny (např. děti ve věku přibližně 6 - 15 let, žijící především v sociálně vyloučených lokalitách (Výstavní, Čujkovova, Bedřiška)
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
208
na rok 2019):
170
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
245 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
245 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
58 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): ÚMOb Ostrava-Ji
187 000 Kč
Území dopadu (včetně uvedení Fungování volnočasových klubů na Bedřišce, na ul. Výstavní v Mariánských Horách a na ul. Čujkovova v Ostravě - Jihu
lokality, je-li to relevantní):
mělo přímý dopad na příslušné lokality. Aktivity klubu vyhledávaly zejména děti z ubytoven.

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

zahájení projektu Volnočasové kluby v lokalitách - leden, únor 2019
celoroční činnost tří volnočasových klubů, s průběžným vyhodnocováním
prosinec 2019 - ukončení projektu, podání nové žádosti o dotaci na rok 2020 (volnočasové kluby
v lokalitách Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, a nově Ocelářská, Ostrava - Vítkovice)
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Základní školy v okolí středisek NZDM, rodina, SPOD

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno
Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
Stručný slovní popis aktivity
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
(možno uvést text z 5 KP, je-li
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit,
dostatečně výstižný):
vytvářet podmínky pro školní přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO,
dalších aktérů v oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.
Cílová skupina či skupiny (např. děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet zapojených předškoláků:
43
Výstupy (nutné dodržet
Počet zapojených školáků:
197
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet aktivit v NZDM:
1969
na rok 2019):
Počet aktivit v SAS:
1882
73
Počet zapojených rodin:
412 000 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
412 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
70 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):NROS, MŠMT
342 000 Kč
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava - Přívoz (ulice Božkova, Palackého, Dobrovského a okolí, ulice Jílová a okolí), Ostrava - Poruba Dělnická,
Skautská a okolí)
1
2
3
4
5
6
7
8

pravidelná příprava na školní vyučování - celoročně, počet aktivit 1174, SAS - 99
vzdělávácí soutěže - celoročně, počet aktivit 53
besedy na téma vzdělávání - celoročně, počet aktivit 21, SAS - 11 aktiviz. akcí a besed se 108
různé volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj dětí - celoročně, počet aktivit 721
SAS - spoludráce s 25 rodinami v součinnosti s OSPOD
spolupráce se 30 rodinami a 43 dětmi v oblasti zařazení do vzdělávacího systému( MŠ, ZŠ)
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
S.T.O.P., z.s.
ZŠ a SŠ na území města Ostravy, OSPODy Ostrava, NNO, PPP

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká podpora rodin v tom, aby dítě řádně plnilo povinnou školní docházku,
může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání klasických
metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu rozpadu
rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto jke potřeba podpory dalších volnočasových aktivit, vytvářet
podmínky pro školní přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO, dalších
aktérů v oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.

Cílová skupina či skupiny (např. Děti a mládež navštěvující ZŠ a SŠ/SOU/OU ve věku 6 let - 20 let pocházející ze sociokulturně znevýhodněného
senioři s nízkými příjmy a
prostředí (děti romského etnika, děti z chudých a neúplných rodin, kde mají rodiče/zákonní zástupci pouze základní
specifickými potřebami v
vzdělání a nízké příjmy).
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy:
4
Výstupy (nutné dodržet
počet účastníků (zapojených žáků)
245
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
2 639 985 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

2 639 985 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- MV ČR
- ÚMOb Ostrava-Jih
- Dary, nadace
- EU

250 000 Kč
0 Kč
87 000 Kč
25 000 Kč
189 079 Kč
2 088 906 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

hledání finančních zdrojů (během celého roku 2019)
oslovení cílové skupiny, spolupráce s dalšími subjekty (během celého roku 2019)
realizace 4 vzdělávacích programů (vzdělávání žáků z cílové skupiny) - (během roku 2019)
spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci a školami, motivace - (během celého roku 2019)
vyhodnocení vzdělávacích aktivit - 7/2019, 1/2020 - průběžné sledování plnění cílů projektu
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
Vzájemné soužití o.p.s.
Základní školy Slezská Ostrava (Chrustova, Ostrava-Radvanice), ZŠ Ostrava-Michálkovice

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku, může vést k přečasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvistlosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit,
vytvářet podmínky pro školní přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO,
dalších aktérů v oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci.
Cílová skupina či skupiny (např. Žáci se SVP, žáci ze SVL, sociálně slabší žáci (1. stupeň ZŠ) - celkem podpora 70 žáků ZŠ/rok, rodiče žáků
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet aktivit (programů) mimoškolní přípravy
3
Výstupy (nutné dodržet
Počet společných jednání pro další rozvoj spolupráce aktérů v
uvedené výstupy z Karty aktivit oblasti vzdělávání a výměnu informací:
3
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

0 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):OP VVV
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Slezská Ostrava, O-Radvanice, Michálkovice, SVL na Slezské Ostravě
1
2
3
4
5
6
7
8

stabilní každodenní podpora žáků ve výuce v ZŠ, po výuce (doučování, poškolní kroužky) - AP
stabilní komunikace a terénní práce s rodiči dle potřeb - AP
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami
Don Bosco

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
Stručný slovní popis aktivity
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba podpory dalších volnočasových aktivit,
(možno uvést text z 5 KP, je-li vytvářet podmínky pro školní přípravu mimo prostředí školy a podporovat spolupráci škol, pracovníků OSPOD a NNO,
dostatečně výstižný):
dalších aktérů v oblasti vzdělávání a podporovat efektivní komunikaci. Středisko DB nabízí celou řadu zájmových aktivit
různého zaměření (sportovní, výtvarné, hudební, technické...), které rozvíjí talent účastníků, dobré návyky potřebné k
učení, dávají zažít úspěch a přispívají k celkovému rozvoji. Nabídka střediska je propagována na začátku školního roku
na základních školách, na kterých je většina žáků romského etnika.
Cílová skupina či skupiny (např. Děti a mládež ve věku 8 - 20 let.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
55
Počet zájmových útvarů (skupin):
Výstupy (nutné dodržet
Počet účastníků zájmových útvarů:
543
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet příležitostných akcí:
146
na rok 2019):
4755
Počet účastníků příležitostných akcí:
Celkové náklady aktivity na rok
3 802 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
3 802 000 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
871 000 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
2 931 000 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat): MŠMT
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

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

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba spolupracovat se školami, pořádat
Stručný slovní popis aktivity
besedy se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání cílové skupiny. Je třeba dále
(možno uvést text z 5 KP, je-li
poskytovat dětem v tomto období mentoring - mít prostor a člověka pro individuální rozhovory, pořádat setkání s
dostatečně výstižný):
mladými lidmi, kteří dokončili min. střední školu a získali zaměstnání, kteří dokázali překonat různé překážky na své
životní cestě. Je třeba, aby se mladí lidé pravidelně setkávali na skupině osobnostního rozvoje, kde je prostot pro další
důležitá témata, která podporují i motivaci se vzdělávat. Do aktivity také patří možnost využívat prostory střediska ke
samostudiu a pořádat o zajištění doučování. Součástí aktivity je také kontakt (rozhovory) s rodiči.
Cílová skupina či skupiny (např. Mladí lidé ve věku 14 - 20 let, kteří končí základní vzdělávání nebo nastoupili na střední školu nebo ji předčasně
senioři s nízkými příjmy a
ukončili.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet ind. rozhovorů - mentoring:
20
Výstupy (nutné dodržet
10
Počet setkání skupiny osobnost. rozvoje:
uvedené výstupy z Karty aktivit
0
Počet podaných žádostí o stipendia:
na rok 2019):
Počet hodin doučování nebo samostudia:
25
Celkové náklady aktivity na rok
52 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
52 000 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):MŠMT
řádku):
52 000 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

Projekt se z personálních důvodu realizoval v omezené formě.
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Vyhodnocení karty aktivity
Romské etnikum

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení základní školy
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřebaspolupracovat se školami na zajišťování
Dnů otevřených dveří, exkurzí, besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání
cílové skupiny.
Cílová skupina či skupiny (např. Cílovou skupinou jsou romští žáci 9. ročníků základních škol, kteří se hlásí na střední školu s maturitou či odborné
senioři s nízkými příjmy a
učiliště. Dále romští studenti středních škol v denním i dálkovém studiu; romští studenti vyšších odborných škol v
specifickými potřebami v
denním i dálkovém studiu; dospělé osoby, které si chtějí dodělat maturitu. Jedná se o osoby pocházející ze
důsledku dlouholetého
sociokulturně znevýhodněného prostředí.
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet realizovaných aktivit:
Výstupy (nutné dodržet
1
2
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet podaných žádostí na stipendia:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Město Ostrava (Dubina, Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Přívoz, Kunčičky, Michálkovice)

1

02-05/2019 vytipování, oslovování a předávání informací studentům a rodičům z řad uživatelů
služby organizace

2

05-09/2019 posuzování naplnění potřebných kritérií (př. zájem pokračovat ve studiu, školní
prospěch, ochota vyplnit potřebné formuláře, ochota účastnit se osobního pohovoru aj.)

3
4

06-09/2019 podpora US (uživatel služby) při shromažďování tiskopisů potřebných pro přidělení
stipendia, hlídání termínů podání žádostí (př. žádosti, čestné prohlášení, ověřená kopie
vysvědčení aj.)
06-09/2019 Motivace, podpora a pomoc US při vyplňování žádostí a potřebných tiskopisů

5
6

Poznámka

09-11/2019 Ověřování přiznání/nepřiznání stipendia (telefonická komunikace s nadacemi)
01-02/2020 Připomenutí termínů zaslání úředně ověřených kopií vysvědčení
Cílem organizace bylo podat žádosti na stipendia alespoň u tří uživatelů služeb. Cíle nebylo
dosaženo, jelikož se podařilo podat žádosti pouze u dvou uživatelů. Důvod: nedostatek
uživatelů služeb se zájmem o vyřízení stipendia - US ukončující studium po splnění povinného
základního vzdělání, nesplnění prospěchu či lhůt potřebných pro podání žádostí na stipendia
přes MŠMT, nemožnost účastnit se osobních pohovorů (vzdálenost a špatná orientace US v
neznámém prostředí či nedostatek finančních prostředků na cestu do jiného města). Někteří
zájemci, kteří splňovali kritéria a byli informováni o stipendijních programech, si zvládli
stipendium vyřídit sami, bez pomoci zaměstnanců naší organizace.
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání vzdělávání po ukončení základní školy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

základní školy působící v okolí NZDM, střední školy zejména Odborné učiliště a praktická škola Hlučín, Střední škola
společného stravování Ostrava - Hrabůvka, AHOL, Ostravská univerzita - fakulta sociálních studií, Střední škola prof.
Zdeňka Matějčka

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku může vést k předčasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
klasických metod komunitní práce v souvislosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba spolupracovat se školami na zajišťování
Dnů otevřených dveří, exkurzí, besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání
cílové skupiny.
Cílová skupina či skupiny (např. děti a mládež ve věku od 14 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet realizovaných aktivit:
98
Výstupy (nutné dodržet
Počet podaných žádostí o stipendia:
2
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

100 000 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

100 000 Kč
0 Kč
0 Kč
100 000 Kč
0 Kč

Ostrava-Přívoz (ulice Božkova a Palackého); Ostrava-Přívoz (ulice Jílová); Ostrava-Poruba (ulice Dělnická a Skautská)

1
2
3
4
5
6
7
8

motivační rozhovory s uživateli služby, kteří ukončují základní vzdělávání nebo již základní
vzdělávání ukončili a nenastoupili na středoškolské vzdělávání - celoročně
besedy na téma středoškolského vzdělávání - únor 2019, září 2019
návštěva středních škol, nejenom při dnech otevřených dveří - celoročně
pomoc s výběrem středních škol - leden až březen 2019, červenec až září 2019
pomoc s přijímacím řízením na střední školu - leden až duben 2019
besedy se studenty středních škol na téma středoškolského vzdělávání - celoročně
pomoc s umístěním na střední školu po nepřijetí prvním kole přijímacího řízení - květen až září
pomoc se sepsáním žádostí o středoškolské stipendia (sepsáno 6 žádostí, podané pouze 2 z
důvodu nezájmu rodiny) - červen 2019

9
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému vzdělávání po ukončení základní školy
Vzájemné soužití o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

Nadace Terezy Maxové (donátor), Nadace Verda, Romea, MŠMT, OSF (stipendia), jednotky VS (např. centra Hrušov a
Liščina - stáže, praxe studentů, doučování dětí atp.)

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Nedostatečné rodičovské kompetence a nízká míra podpory rodiny v tom, aby dítě řádně plnilo a ukončilo povinnou
školní docházku, může vést k přečasnému ukončení školní docházky/přípravy na budoucí povolání. Dochází k selhávání
Stručný slovní popis aktivity
klasických metod komunitní práce v souvistlosti se změnou vztahové dynamiky uvnitř lokalit, kdy dochází k častějšímu
(možno uvést text z 5 KP, je-li
rozpadu rodiny, krizi hodnot, nízké možnosti seberealizace. Proto je potřeba spolupracovat se školami na zajišťování
dostatečně výstižný):
Dnů otevřených dveří, exkurzí, besed se studenty/absolventy a podporovat využívání stipendií na podporu vzdělávání
cílové skupiny.
Cílová skupina či skupiny (např. 40 romských studentů středních či VOŠ, VŠ, žáci II.stupně ZŠ ze soc. slabších rodin, sekundárně rodiče
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet realizovaných aktivit:
3 akce
Výstupy (nutné dodržet
Počet podaných žádostí o stipendia
40 (z těchto 30 úspěšných)
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
0 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Slezská Ostrava, především SVL (předškolní klub Brouček O-Hrušov, 4 MŠ, lokality Muglinov, Hrušov)
1
2
3
4
5
6
7
8

celoroční podpora 40 úč. CS (poradenství, akce s CS, mentoring, pomoc se stip., vyhl. zdrojů
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

ROMSKÉ ETNIKUM

Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

4.1.1. Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

DCHOO
TJ Kunčičky, farnost Kunčičky, Společně pro Kunčičky, ZŠ Kunčičky, RESIDOMO, MO Slezská Ostrava, OU FSS, MSK
(jedná se spíš o aktéry, na které se komunitní skupiny obracejí)

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Podpora aktivních obyvatel v lokalitě Ostrava - Kunčičky ke společnému zájmu o společné záležitosti komunity a k
aktivním krokům k řešení:
- podpora jádrových skupin k pravidelnému setkávání, vzdělávání a plánování akcí a aktivit
- podpora realizace komunitních akcí aktivními obyvateli
Stručný slovní popis aktivity
- navazování spolupráce s významnými aktéry a aplikovat modely komunitních akcí
(možno uvést text z 5 KP, je-li
- hledat s obyvateli témata pro setkání a vzdělávání (bezpečnost v lokalitě, úroveň bydlení, sousedské soužití,
dostatečně výstižný):
zadluženost, zdravý životní styl, trestná činnost páchaná na komunitě, rodičovské kompetence, školní docházka dětí
apod.)
- uskutečnit jednání aktivních obyvatel s relevantními aktéry pro zajištění bezproblémového průběhu akcí (ÚMOb,
MPO, ZŠ, farnost apod.)
- propagovat
akce (vč.
propagace
směrem
k majoritě -na
otevřené
akce)
Cílová skupina či skupiny (např. Obyvatelé
Ostravy
- Kunčiček,
zvláště
SVL (participují
benefitech
komunitní práce v lokalitě).
senioři s nízkými příjmy a
Aktivní obyvatelé se zájmem o lokalitu, kde žijí (jsou hybateli akcí a změn v lokalitě).
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet skupinových setkání:
71
Výstupy (nutné dodržet
Počet realizovaných komunitních akcí:
11
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
835 000 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

835 000 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- projekt OPZ:
- jiné zdroje (dary, sbírky…):

0 Kč
0 Kč
590 000 Kč
245 000 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava - Kunčičky
1
2
3
4
5
6
7
8

pokračování realizace projektu v Kunčičkách, podpora aktivních obyvatel, realizace kom.akcí
výběr lokality pro návazný projekt (zadní Přívoz), příprava projektu
zapojení aktivních obyvatel Kunčiček do přípravy nového projektu - od 2/2020
podání návazného projektu od 2/2020 na Úřad vlády (9/2019)
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Vyhodnocení karty aktivity
ROMSKÉ ETNIKUM

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

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

Aktivita (název a číslo):

4.1.1 Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách
Vzájemné soužití, o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

ředitelka sociálních služeb

Vzhledem ke komplexnosti a hloubce problémů, které SVL tíží, je i v prevenci kriminality nutné uplatňovat komplexní
přístup a kombinovat opatření z více oblastí, prevenci i represi. Zároveň je potřebné do řešení probmémů sociálně
vyloučených obyvatel či ubytoven zapojit také samotné obyvatele, podporovat akce, které vzejdou z komunit, z jejich
potřeb. Proto je potřebné podporovat realizaci komunitních akcí, zajistit mentozing OU, prohlubovat spolupráci a
aplikovat model komutnitních akcí, vytipovat témata pro setkávání, vytvořit plány realizace skupinových aktivit a
komutnitních akcí, propagovat tyto akce směrem k majoritě a realizovat setkávány v souladu s vytvořenými plány.
Cílová skupina či skupiny (např. obyvatelé SVL Hrušov a Muglinov, Liščina a Zárubek ve věku 0 - x let
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet skupinových setkání:
42
Výstupy (nutné dodržet
Počet realizovaných komunitních akcí:
12
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

253 574 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):Úřad vlády
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

253 574 Kč
0 Kč
60 000 Kč
0 Kč
193 574 Kč

SVL na Slezské Ostravě - Hrušova a Muglinov, Liščina a Zárubek
1
2
3
4
5
6
7
8

vytvoření pracovních skupin se zapojením místních obyvatel pro jednotlivé komunitní akce
plánování komunitních akcí
realizace komunitních akcí se zapojením místních obyvatel - duben, červen, srpen-září, prosinec
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 16 sociálních služeb a 2 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 47 042 165 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 45 323 184 Kč.

ROMSKÉ ETNIKUM
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2018
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
Celkem služeb

počet
služeb

rozpočet

náklady

rozdíl

okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

6

1 122

1 221

99

2

3 538 000

3 331 251

206 749

6

18 030 947

16 639 395

1 391 552

235

843

866

23

4

13 296 198

12 132 265

1 163 933

59

975

719

-256

4

10 686 612

10 500 150

186 462

20

1 156

1 081

-75

16

45 551 757

42 603 061

2 948 696

320

4 096

3 887

-209

účastníci
2019

rozdíl

ROMSKÉ ETNIKUM
Související aktivity a průřezové činnosti v
roce 2018
Dobrovolnictví *)
Celkem aktivit

počet
aktivit

rozpočet

náklady

rozdíl

účastníci
2018

2

1 490 408

2 720 123 -1 229 715

9*

48*

39

2

1 490 408

2 720 123 -1 229 715

9*

48*

39

*) počet dobrovolníků
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Romské etnikum
47 042 165

45 323 184
44 697 420

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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10. PREVENCE KRIMINALITY

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Kateřina Ciklová
Helena Kuzníková
PS10@kpostrava.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

136

Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2

Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1

Cíl 4
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1
Opatření 4.2
Aktivita 4.2.1
Opatření 4.3
Aktivita 4.3.1

Podpořit rozvoj a zkvalitňování pomoci a poradenství potenciálním obětem
trestné činnosti a obětem trestné činnosti, zejména se zaměřením na zvlášť
zranitelné skupiny obyvatel
Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti
a potenciální oběti
Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné
oběti trestných činů zejména seniory a děti do 18 let
Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí
Rozvíjet systematickou práci s pachateli a usnadnit integraci osob
propuštěných z výkonu trestu do běžného samostatného života
Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami
propuštěnými z výkonu trestu
Rozvíjet programy individuální práce s pachateli a osobami propuštěnými
z výkonu trestu
Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu
Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování dětí a mládeže
Podporovat aktivní využívání volného času dětmi a mládeží a zajistit
programy pro rizikové děti a mládež, případně mladé dospělé
Rozšířit nabídku otevřených klubů případně NZDM včetně navazujících aktivit
(např.: terénní forma NZDM, terénní programy, doučování a školní příprava)
Realizovat další specifická opatření v oblasti prevence kriminality
Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečí ohrožení trestnou činností
a o možnostech ochrany před ní
Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro laickou i odbornou veřejnost
Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční
gramotnost
Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé
Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života
Umožnit vstup službě Terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem
života do základní sítě sociálních služeb MSK
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:

1.1 Rozvíjet specifické programy se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti a potenciální oběti

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

1.1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potenciální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména
seniory a děti do 18 let
PČR, MP, IC Ostrava, tým pro oběti, BKB, poradny pro oběti (PMS, Diecézní charita ostravsko - opavská, Jekhetane,
Centrum sociálních služeb Ostrava-Poruba, sociální odbory MěÚ, domovy pro seniory, kluby pro seniory, ZŠ, SŠ,
Tým pro oběti
1. průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO)
2. rozvíjet programy pro zvlášť zranitelné oběti na základě zjištěných potřeb
3. oslovit cílovou skupinu Senioři - na platformách klubů seniorů a dalších organizací, ale také např. osamělé seniory,
jejich rodiny či nejbližší okolí
4. rozvoj pomoci a poradenství obětem a potenciálním obětem; rovzoj tématických přednášek pro seniory

Cílová skupina či skupiny (např. potencionální zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména senioři a děti do 18ti let
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
3 setkání Týmu pro oběti Ostrava, 5 aktivit za IC, BKB
Počet aktivit
Výstupy (nutné dodržet
realizovalo 10 přednášek/18 hodin/207 účastníků
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet situačních opatření
183 instalací řetízků a kukátek, 67 instalací senior linek
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1

a) průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO) - plněno průběžně. Koordinátor
TPO celoročně shromažďuje statistická data poraden pro oběti, včetně dat o práci se ZZO. Vyhodnocení na
konci roku. Poradny evidovaly 142 obětí, z toho 55 ZZO. b) IC/PČR  problematika ohrožených dětí na
úrovni místní i celostátní (územní, krajští metodici P ČR, Policejní prezidium ČR), spolupráce IC/OSPOD účast IC v projektu KÚ MSK - problematika CAN, děti ohrožené DN c) BKB byla nabízena sociálně
terapeutická činnost, právní a psychologická pomoc obětem, dále BKB zprostředkovává finanční pomoc z
nadačních fondů zvlášť zranitelným obětem, kterým hrozí následkem spáchaného trestného činu závažný
sociální propad. BKB Ostrava pomohla několika desítkám obětí té nejzávažnější násilné trestné činnosti,
nejčastěji se jednalo o oběti loupežného přepadení, znásilnění, sexuálního zneužívání, domácího násilí a
nebezpečného pronásledování, ale také v několika případech se jednalo o oběti pokusu vraždy, či
pozůstalé po obětech vraždy. Poradna vykázala 159 uživatelů.

2

a) rozvoj pomoci a poradenství obětem a potenciálním obětem; rovzoj tématických přednášek pro seniory.
Poradenství pokryto zcela dle potřeb cílových skupin - 7 poraden pro oběti TČ na území města. Tématické
přednášky - realizovány zejména MP Ostrava (dílčím způsobem ve spolupráci s poradnou PMS Ostrava), a
PČR MŘP Ostrava. b) BKB Ostrava pomáhá obětem té nejzávažnější násilné trestné činnosti, nejčastěji se
jednalo o oběti loupežného přepadení, znásilnění, sexuálního zneužívání, domácího násilí a nebezpečného
pronásledování, ale také v několika případech se jednalo o oběti pokusu vraždy, či pozůstalé po obětech
vraždy. BKB realizovalo 10 vzdělávacích akcí / 18 celkem hodin/207 účastníků.

3

a) oslovit cílovou skupinu Senioři - na platformách klubů seniorů a dalších organizací, ale také např.
osamělé seniory, jejich rodiny či nejbližší okolí. Aktivní senioři - plněno (MP, obvody ). Osamělí senioři plněno částečně - viz bod 2. Dílčí případy řeší spolupráce obvodů + poraden, které se potkají s osamělými
seniory, obvykle v psychické nepohodě. Nutno systémové řešení. b) IC - přednáška pro seniory (spolupráce
s soc. oddělením MěÚ Ostrava - Poruba)

4
5
6
7

a) rozvoj pomoci a poradenství obětem a potenciálním obětem; rozvoj tématických přednášek pro seniory.
Poradenství pokryto zcela dle potřeb cílových skupin - 7 poraden pro oběti TČ na území města. Tématické
přednášky - realizovány zejména MP Ostrava (dílčím způsobem ve spolupráci s poradnou PMS Ostrava), a
PČR MŘP Ostrava. b) BKB Ostrava pomáhá obětem té nejzávažnější násilné trestné činnosti, nejčastěji se
jednalo o oběti loupežného přepadení, znásilnění, sexuálního zneužívání, domácího násilí a nebezpečného
pronásledování, ale také v několika případech se jednalo o oběti pokusu vraždy, či pozůstalé po obětech
vraždy. BKB realizovalo 10 vzdělávacích akcí / 18 celkem hodin/207 účastníků.
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Vyhodnocení karty aktivity
Prevence kriminality

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Rozvíjet preventivní a další programy pro potencionální oběti a zvlášť zranitelné oběti trestných činů zejména
seniory a děti do 18-ti let

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Rozvíjet programy v oblasti prevence domácího násilí

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

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

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

1. zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi subjekty řešící problematiku násilí a domácího násilí
(Interdisciplinární spolupráce - ZSS - §60a)) - plněno
2. rozšířit aktivity na práci s celým rodinným systémem zasaženým náslím a domácím násilím - ve spolupráci s dalšími
Stručný slovní popis aktivity
subjekty  plněno
(možno uvést text z 5 KP, je-li 3. zefektivnit propagaci služeb týkajících se násilí a domácího násilí  neplněno
dostatečně výstižný):
4. průběžně analyzovat stav služeb a potřeb zvlášť zranitelných obětí (ZZO - senioři, děti do 18 let)  plněno
5. realizovat situační opatření (např. Senior linky, instalaci bezpečnostní zařízení v případech vykázání apod.).neplněno
6. pomoc obětem násilí a domácího násilí v praxi - zejména senioři a nezl. děti - síť
subjektů  plněno
Cílová skupina či skupiny (např. spolupracujících
Osoby ohrožené násilím a domácím násilím, zejména děti senioři ohroženi domácím násilím (ZZO, dle zák. č. 45/2013
senioři s nízkými příjmy a
Sb., O obětech trestných činů)
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
Vytvořený systém spolupráce a předávání informací:
Výstupy (nutné dodržet
od r. 2007 dosud: IC-PČR-OSPOD-okresní soudy
1
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet aktivit zaměřených na práci s celým rodinným
4
Počet propagačních akcí:
na rok 2019):
1 471 375 Kč  celkové náklady na realizaci služby IC v roce 2019 (Ostravsko, Opavsko, Novojičínsko)
Celkové náklady na rok 2019:
Z rozvoje 0 Kč.
Z toho neinvestiční náklady na 1 471 375 Kč  celkové náklady na realizaci služby IC v roce 2019 (Ostravsko, Opavsko, Novojičínsko)
rok 2019:
Z rozvoje 0 Kč.
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
150 000,00 Kč
Zdroje financování (doplňte
659 500 Kč (odhadnuto pro Ostravsko z celkové dotace 1
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
319 000 Kč)
řádku):
- jiné (specifikovat):
0
Území dopadu (včetně uvedení
Statutární město Ostrava
lokality, je-li to relevantní):

aktivita ad 1)
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněne):

aktivita ad 2)
aktivita ad 3)
aktivita ad 4)
aktivita ad 5)

aktivita ad 6)

Spolupráce IC/PČR - školení P ČR v problematice DN, účast IC na prac. aktivitách P ČR (IMZ),
realizace prac. setkání s krajským metodikem P ČR pro problematiku DN, s vedoucím
policejního týmu pro problematiku DN v rámci Ostravska, spolupráce IC/OSPOD - účast IC v
projektu KÚ MSK - problematika CAN, školení pedagogů v problematice DN, exkurze studentů
VOŠ na pracovišti IC, stáž pro pracovniky sociální služby na pracovišti IC.
Navázání, příp. prohloubení spolupráce s kompetentními subjekty  Krizové centrum pro děti a
rodinu (ohrožené děti), Rodinná poradna (pomoc násilným osobám), Krizové centrum Ostrava
(terapeutická pomoc dětským obětem DN).
neplněno s ohledem na personální nedostatečnost služby IC
IC/PČR  problematika ohrožených dětí na úrovni místní i celostátní (územní, krajští metodici P
ČR, Policejní prezidium ČR)
neplněno s ohledem na personální nedostatečnost služby IC
Spolupráce IC s kompetentními subjekty při řešení konkrétních případů v praxi  P ČR, OSPOD,
občanské poradny, Krizové centrum Ostrava, Krizové centrum pro děti a rodinu, Rodinná
poradna, Poradna BKB Ostrava, apod.
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

PREVENCE KRIMINALITY

Opatření (název a číslo):

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Rozvíjet programy Individuální práce s pachateli a osobami propuštěných z výkonu trestu
RUBIKON Centrum, z.ú., Nová šance, z.s.
věznice v MSK, PMS, ÚP, sociální kurátoři, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava,

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Resocializační služby RUBIKON Centra nabízí ucelený komplex práce s CS osob s trestní minulostí, zejména po
výstupu z VTOS. Nabízené služby jsou zaměřeny na socioekonomickou stabilizaci, přípravu na vstup na trh práce
a podporu při řešení zadluženosti tak, aby osoby z CS získaly potřebné kompetence a dovednosti, a tím u nich
došlo ke snížení rizika recidivy a výskytu protiprávní činnosti. K další stabilizaci mají přispět podpůrné aktivity v
oblasti tréninkového bydlení. Pracovní aktivizace mužů propuštěných z výkonu trestu a jejich resocializace zpět
Stručný slovní popis aktivity
do společnosti ve cvičných dílnách NOVÉ ŠANCE z.s. spočívá v obnově pracovních návyků pravidelnou denní
(možno uvést text z 5 KP, je-li pracovní činnosti a následně v získání pracovních a řemeslných dovedností.
"Pracovní aktivizace mužů propuštěných z výkonu trestu a jejich resocializace zpět do společnosti ve cvičných
dostatečně výstižný):
dílnách, která spočívá v obnově pracovních návyků pravidelnou denní pracovní činnosti a následně v získání
pracovních a řemeslných dovedností v těchto oblastech:
- cvič.dřevodílna: truhlářská, řezbářská činnost
- cvič.kovodílna: zámečnická činnost a výuka údržby
- cvič.keramická dílna: výuka a praxe v práci s keramikou"
Osoby s trestní minulostí pobývající na území města Ostrava:
a) po výkonu trestu odnětí svobody
b) osoby vykonávající alternativní trest
Cílová skupina či skupiny (např. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.
Charakteristika CS:
senioři s nízkými příjmy a
-snížené sociální kompetence jako důsledek trestní minulosti a VTOS
specifickými potřebami v
-sociální a ekonomická destabilita
důsledku dlouholetého
-nízká orientace na trhu práce, snížené dovednosti na trhu práce uspět
bezdomovectví či užívání
-nedostatek pracovních návyků a praxe
návykových látek atd.)
-bariéra záznamu v rejstříku trestů - obava zaměstnavatelů CS zaměstnat
-zadluženost spojená s nízkou mírou motivace k legálnímu zaměstnání.
Muži od 18 let, soběstační. Propuštění z VTOS, případně i muži ve složité životní situaci.
Plánované výstupy (možné
upravit dle charakteru aktivity):
Plánované výstupy (možné
upravit dle charakteru aktivity):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

Počet programů Rubikon:
Počet účastníků individuálního poradenství Rubikon:
Počet programů Nová šance:
Počet účastníků pracovní aktivizace Nová šance:
584 000 Kč

1 program aktivizace cvičných dílen
26 osob/1571 hodin podpory

584 000 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):ESF projekty

584 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Ostrava
1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

3 (komplex služeb, tréninkové bydlení, aktivizace )
160 na svobodě, 40 ve věznici

2
3
4
5
6
7
8

Získání dotačních prostředků na 2 programy (komplex služeb a tréninkové bydlení) v roce
Úspěšná realizace obou programů, v projektu tréninkové bydlení získání nájemního bytu
z MO MOaP
Zajištění dalších zdrojů financování pobočky z ESF projektů
Rozšíření spolupráce v klíčových věznicích (Heřmanice)
Snaha o udržitelnost komplexu služeb i v roce 2020 díky žádosti o grant Komplex služeb
Rozšíření portofolia spolupracujících zaměstnavatelů
Spolupráce na projektu Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé”
Pracovní aktivizace ve cvičných dílnách

140

Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Realizovat komplexní a multidisciplinární práci s pachateli a osobami propuštěných v výkonu trestu

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Podporovat zaměstnatelnost osob propuštěných z výkonu trestu
Tým pro pachatele
PMS, Nová šance, Rubikon, Věznice Heřmanice, Vazební věznice Ostrava, vzdělávací instituce,

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
* oslovit a motivovat osoby ve výkonu i po výkonu trestu ke vzdělávání či uznání kvalifikace
* spolupracovat se vzdělávacími institucemi pro zajištění vhodné nabídky školení a služeb v souladu s potřebami pachatelů trestné
činnosti
* vytvářet
podmínky pro zvýšení kvalifikace zvýšení pachatelů trestné činnosti
PRO OSOBY VE VTOS:
* cílit rekvalifikaci a získanou kvalifikaci směrem k uplatnění po VT u konkrétního zaměstnavatele (případná součinnost s úřadem
práce)
* vybrané krátkodobé kurzy realizovat dle možnosti v prostoru věznic, případně neziskových organizací
* realizovat rekvalifikace a získávat kvalifikace bez stigmatu, že byla realizována ve VTOS
*vybírat takové vzdělavatele, kteří umožní kontrolu odsouzených

Cílová skupina či skupiny (např. osoby ve výkonu i po výkonu trestu
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet osob se zvýšenou kvalifikací:
Výstupy (nutné dodržet
Počet cílených školení a vzdělávání na podporu zvýšení
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

95
24

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

Přípravné práce na PS Pachatelé (6 x setkání PS Pachatelé 2019), infoleták Zaměstnanost (SMO, ÚP, Rubikon, SŠSD)
Nová šance: počet vzdělávacích kurzů: 8, počet klientů: 57
Vazební věznice - ve spolupráci s ÚP Ostrava - 4 rekvalifikační kurzy ve VTOS
Vazební věznice - Projekt - Nová šance pro integraci osob po návratu z VT - 22 odsouzených
Věznice Heřmanice - ve spolupráci s ÚP Ostrava - 8 rekvalifikačních kurzů pro osoby ve VTOS
Vazební věznice - 4 besedy pro vytipované odsouzené (ÚP)
Věznice Heřmanice - 5 besed pro odsouzené (ÚP)
Organizace Rubikon - 16 rekvalifikací na svobodě (MSK kraj)
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

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)
Charita Ostrava - CHS Magone Dubina
SVČ Bavík Dubina, CVČ Směr z.s.
anonymizováno
Cíl svými konkrétními aktivitami naplňuje PRIORITU 5 ve Strategii prevence kriminality SMO 20172021. Aktivní trávení
volného času dětí a mládeže je výraznou preventivní aktivitou. Otevřené kluby a NZDM bývají místem pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, které nenavštěvují např. kroužky, sportovní kluby, a které by povětšinou trávily den „na ulici“.
Je žádoucí, aby na tyto služby navazovala terénní práce a depistáž klientů v prostředí, které je nebo se jeví jako
ohrožující. Otevřené kluby a NZDM je potřebné provozovat zejména v místech s vyšší koncentrací nezařazených dětí a
mládeže, jakými jsou nejen sociálně vyloučené lokality, ale také např. sídliště.
děti a mládež ve věku 6 - 18 let v nepříznivé sociální situaci (hmotná, citová, vztahové, malé nebo žádné kompetence
aj.), cílovou skupinou jsou „děti ulice“, které zažívají obtížné životní situace, nestandardní životní podmínky, konflikty s
ostatní společností aj.

3 analýzy (CHS Magone, SVČ Bavík Dubina, CVČ Směr)
0
1 vzdělávací aktivita (CHS Magone)

Počet vytvořených analýz:
Počet nově vzniklých zařízení:
Počet nových navazujících aktivit:
nečerpáno
nečerpáno
nečerpáno
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava Jih - Dubina západ (Magone), Ostrava Jih - Dubina východ (Bavík), Ostrava Jih - Bělský les (Směr)
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5

terén - mapování, zjišťování informací, vstupy (ve spolupráci s Ospod a info klientů) 3-4/2019,
došlo k posunu aktivity na měsíce 9-10/2019
terén - monitoring v terénu 5-6/2019, z metodických a realizačních důvodů došlo k posunu
aktivity na měsíce 9-10/2019, proběhlo v rámci zařízení CHS Magone
terén - výstupy analýzy 12/2019, částečné výstupy z SVČ Bavíka a CVČ Směr, výstupy z terénu v
rámci zařízení CHS Magone. CVČ Směr ukončil činnost ke konci roku 2019.
vzdělávací aktivita (příprava na vyučování) - průběžně (dle zájmu a potřeb klienta nebo dle
doporučení OSPOD a kurátorů), CHS Magone
vzdělávací aktivita (příprava na vyučování) - výstupy (statistiky) 12/2019, CHS Magone
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

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)
Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Aktivita reaguje na aktuální problém se vzděláváním především u romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin a z
vyloučených lokalit. Tyto děti ve většině případů nejsou motivované k učení, ve škole zažívají neúspěch a při výběru
budoucího povolání proto bývají bezradné. Aktivitou Dílna Don Bosco rozšiřuje středisko nabídku kroužků o oblast, ve
které vidí smysl při následném uplatnění na trhu práce. Dílna Don Bosco bude pro mnohé představovat první
zkušenost s řemeslem a může hrát významnou roli při rozhodování o výběru povolání.
Cílová skupina či skupiny (např. Převážně romské děti a mládež z Ostravy, potažmo ze sociálně vyloučených lokalit města, ohrožené sociálním
senioři s nízkými příjmy a
vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Děti, které nemají podmínky vhodné k celkovému řádnému rozvoji. Primárně
specifickými potřebami v
budou dílny zaměřeny pro žáky navštěvující druhý stupeň základních škol, prostor dostanou ale i žáci prvního stupně a
důsledku dlouholetého
v případě zájmu také středoškoláci.
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených analýz:
0
Plánované výstupy (možné
Počet nově vzniklých zařízení:
1
upravit dle charakteru aktivity):
Počet nových navazujících aktivit:
0
Celkové náklady aktivity na rok 375 449 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na 375 449 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok 0
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
226 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):MŠMT
149 448, 72 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

zajištění finančních zdrojů (1. pol. 2019)
příprava dílny - úprava místnosti, materiální vybavení (07-09/2019)
zahájení provozu (09/2019)
běžný provoz (od 09/2019)
Dotace SMO v rámci rozvoje KP.
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:

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)
Městská policie Ostrava

Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Aktivita reaguje na aktuální problém se vzděláváním především u romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin a z
vyloučených lokalit, ale nejen pro ně. Aktivitou Hravé vzdělávání v SVl a okolí byla zprovozněna učebna na Dopravním
hřišti Orebitská, hřiště se nachází v SVL. Dopravní hřiště tak rozšířilo svou nabídku aktivit. Byl zajištěn provoz učebny,
která je určena nejen pro děti ze SVL, ale také pro žáky škola veřejnost. Byl pořízen mobiliář učebny, didaktické hračky
a další pomůcky. Učebna je určena jak pro minoritu atak pro majoritu. Aktivita je nabízena bezplatně.

Cílová skupina či skupiny (např. Převážně romské děti a mládež z Ostravy, potažmo ze sociálně vyloučených lokalit města, ohrožené sociálním
senioři s nízkými příjmy a
vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Děti, které nemají podmínky vhodné k celkovému řádnému rozvoji. Děti v
specifickými potřebami v
rámci preventivní výchovy a návštěvníci dopravního hřiště. Veřejnost.
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vytvořených analýz:
0
Plánované výstupy (možné
Počet nově vzniklých zařízení:
1
upravit dle charakteru aktivity):
Počet nových navazujících aktivit:
0
Celkové náklady aktivity na rok 170 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na 170 000 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok 0
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
170 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

statutární město Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

zajištění finančních zdrojů (mimořádné dotace)
zakoupení vybavení učebny 9-12/2019
zahájení provozu se předpkládá 4/2020)
Dotace SMO v rámci rozvoje KP.
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

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)
Pavučina o.p.s.
BJB Ostrava, Kudy kam, z.s.
anonymizováno
Projekt zabezpečuje volnočasové aktivity pro 150 dětí v Ostravě-Jih. Společně s dalšími projekty Pavučiny o.p.s.
propojuje formální a neformální vzdělávání v oblasti kultivace etických hodnot člověka a zdravého životního stylu.
Aktivity projektu otevírají možnost pro zapojení dětí s handicapy sociálními i zdravotními. V projektu jde také o
aktivizaci tvůrčího potenciálu dětí v kreativních a řemeslných dovednostech a podpora dětí v aktivním zapojení do
společensky prospěšných projektů.

1) Děti 6-12 let z Ostravy- Zábřehu, ze sídliště Pískové doly, které chodí do okolních škol a chtějí bezpečně trávit svůj
volný čas venku nebo v klubovně se svými vrstevníky. Netráví většinou čas ve školní družině a jsou po příchodu ze
školy sami doma, protože rodiče jsou ještě v práci. Charakterizuje je také slabší socioekonomické postavení jejich
rodin, protože většinou nenavštěvují žádné kroužky ve škole nebo střediscích volného času.
2) Děti a mladí lidé z Ostravy  Jih (12-15 let) oslovení tématy programů primární prevence realizované našimi lektory
Cílová skupina či skupiny (např. na 2. stupni ZŠ. Řeším vztahy s druhým pohlavím, svoji identitu a také strach jak budou zvládat vstup do dospěláckého
senioři s nízkými příjmy a
života.
specifickými potřebami v
3) Okruh dětí a mladých lidí mimo Ostravu, kteří skrze vazby na výše uvedené skupiny využívají táborové programy.
důsledku dlouholetého
Společným rizikovým faktorem u cílových skupin je častý výskyt nestabilního rodinného zázemí. Mají strach z
bezdomovectví či užívání
budoucnosti. Mají předsudky z romů (nebo gadžů), uprchlíků, z učitelů, rodičů... Charakterizuje je konzumní přístup k
návykových látek atd.)
životu, který se u mnohých projevu touhou mít tu nejlepší značku mobilu, oblečení, elektroniky Svoji touhu po
přijetí ventilují skrze sociální sítě, na kterých se snaží, co nejlépe předvést a sbírají like. Touží po opravdových vztazích a
přijetí.
4) Skupina asi 20 dobrovolníků (někteří se mohou stát brigádníci) od 18 do 26 let, kteří pomáhají na táborech, dětských
dnech a nepravidelně na klubech.
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

767 000 Kč
0 Kč
355 000 Kč
40 000 Kč
372 000 Kč

- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (dotace kraj):
- jiné (MŠMT,nadace, dary):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

0
0
4

Počet vytvořených analýz:
Počet nově vzniklých zařízení:
Počet nových navazujících aktivit:
767000 Kč Rozvoj KP: 165 000 Kč

Ostrava - Jih, Ostrava-Zábřeh, Pískové doly
1
2
3
4
5
6
7
8

realizace klubových aktivit v 1. pol. roku 2019
realizace pobytových a příměstkých táborů v době jarních prázdnin
systematické přesunovaní části volnočasových aktivit mimo klubovnu do terénu v Pískových
vyhodnocování aktivit a zpřehlednění nabídky klubových programů
realizace pobytových a příměstkých táborů v době letních prázdnin - mimořadně se podařilo
cílové skupině nabídnut program Angličitna na zahradě 9-11.7, přespávačky na zahradě
realizace klubových aktivit v září - prosinec -pozměněná nabídka, efektivnější zacílení na
potřeby místní komunity
zájem dětí pozvaných z prevetivních programů na školách (ZŠ Horymírova, ZŠ Jugoslávská)
zapojení 15 mladých dobrovolníků a brigádníků
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.1 Zvýšit informovanost občanů města o nebezpečích ohrožení trestnou činností a o možnostech ochrany před ní

Aktivita (název a číslo):

4.1.1 Realizovat vzdělávací a informační kampaň pro širokou a laickou i odbornou veřejnost
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, MPO, BOVA, PČR, MMO, NF Paragraf
Nebuď oběť, PPP, KÚ

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

anonymizováno

1) zajistit rozvoj a rozšíření kampaně Bezpečnější Ostrava na území města (nová témata, nové nástroje)
2) vznik odborné platformy pro kybernetickou bezpečnost pro město Ostravu
3) realizovat tematické vzdělávací aktivity pro zástupce odborné veřejnosti (např. multidisciplinární týmy, pedagogičtí a
sociální pracovníci)
Stručný slovní popis aktivity
4) zajišťovat informace pro pachatele, potencionální oběti a oběti TČ, zvláště zranitelné oběti, děti a mladistvé, pro osoby
(možno uvést text z 5 KP, je-li žijící v SVL, seniory, osoby žijící rizikovým způsobem života
dostatečně výstižný):
5) zajistit zvýšení informovanosti veřejnosti (zejména ohrožených cílových skupin) o rizicích kyberprostoru, zadluženosti,
lichvy, podvodů (šmejdi, podomní prodej)
6) zajistit dostupnost právního poradenství
7)
Informování veřejnosti o problematice zadluženosti. Jak se nezadlužovat? Co dělat, když už dluhy mám? Jak "bojovat" s
exekucí? (Občanská poradna Ostrava)
Cílová skupina či skupiny (např. veřejnost, odborná veřejnost, oběti trestných činů, potenciální oběti trestných činů, pachatelé
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet realizovaných akcí:
1821
Výstupy (nutné dodržet
Počet právních konzultací:
3
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
38
na rok 2019):
minimálně 13759
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok 170 000 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na 170 000 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok 0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
170 000 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
řádku):
0 Kč
- jiné (specifikovat):
Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte): VIZ PŘÍLOHA

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Informování v rámci Bezpečnější Ostravy, Bezpečnější nakupování a parkování (SMO, MPO, PČR)
Strategické plánování Bezpečnější Ostrava, projekt Informační materiály pro CS Pachatelé (SMO)
Zapojení organizace Nebuť oběť jako garanta tématu Bezpečný internet
Vzdělávání pro odbornou veřejnost pedagogové, oběti, pachatelé (SMO, TpO, PS PACH, MPO, NFP)
Informování cílové skupiny (MdT, TpO, Vzájemné soužití, MPO, PČR)
Informování o tématech kyberprostor, zadluženost, lichva, podvody (šmejdi, podomní prodej)(MPO,
Poskytování právního poradenství pro oblast prevence kriminality: Nadační fond Paragraf
Aktivity v rámci Dne proti dluhům
(Občanská poradna + ÚP)
Dotace SMO v rámci rozvoje KP
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé
Magistrát města Ostravy
Vzájemné soužití, Centrum sociálních služeb, Výchovné ústavy, PF MU, Don Bosko, Pavučina, OU PdF, AHOL, Theatr
anonymizováno
Zajištění mentoringu PP MU při realizaci kurzů finanční gramotnosti, zajištění přenesení dobré praxe PP MU při práci s
rizikovými dětmi a mládeží, zajištění spolupráce mezi organizacemi, které se věnují realizaci kurzů finanční
gramotnosti pro rizikové děti a mládež.

Cílová skupina či skupiny (např. cílovou skupinou jsou děti a mladí dospělí ve věku 10-18 let s projevy rizikového chování nebo ohroženi či zasaženi
senioři s nízkými příjmy a
rizikovými jevy
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet vzdělávacích akcí za rok:
4
56
Počet účastníků vzdělávacích akcí:
Plánované výstupy (možné
upravit dle charakteru aktivity):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

program finanční gramotnosti NZDM Liščina
vzdělávací semináře 3 x
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

Aktivita (název a číslo):

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé
Vzájemné soužití o.p.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

ředitelka sociálních služeb (Helpale)

Realizace besed a workshopů pro dospělé i děti a mládež ze SVL zaměřené na témata z oblasti finanční gramotnosti.
Pro dospělé budou realizovány besedy (celkem 6 besed), na kterých získají základní informace z oblasti dluhů,
Stručný slovní popis aktivity
exekucí, a to ve srozumitelné podobě. Do 6 workshopů budou zapojeny děti z Liščiny a Hrušova. Děti v bezpečném
(možno uvést text z 5 KP, je-li prostředí a hravou formou získají informace, nové zkušenosti a dovednosti a tím se zvýší jejich FG. To vše jako
dostatečně výstižný):
prevence zadlužování v pozdějším věku. Jednou z aktivit je i pokračování v aktivní účasti na koordinačních schůzkách
pořádaných SMO, které přispívají k inovaci metod sociální práce v Ostravě především v oblasti řešení dluhové
problematiky.
Cílová skupina či skupiny (např. cílovou skupinou jsou
senioři s nízkými příjmy a
a) 8-12 dětí a mládeže ve věku 12-17 let žijící v SVL Liščina a Hrušov, kteří aktivně navštěvují místní Nízkopahová zařízení
specifickými potřebami v
pro děti a mládež,
důsledku dlouholetého
b) dospělí obyvatelé SVL v celkovém počtu 10-12 různých osob (pro rok 2019 se jedná o obyvatele zadního Přívozu,
bezdomovectví či užívání
kteří spolupracují s o.s. Beleza)
návykových látek atd.)
Počet vzdělávacích akcí:
14 akcí/rok (7 workshopů, 7 besed)
Výstupy (nutné dodržet
43 různých účastníků
Počet účastníků vzdělávacích akcí:
uvedené výstupy z Karty aktivit
na rok 2019):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

70 000 Kč
70 000 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

70 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

Ostrava
1
2
3
4
5
6
7
8

realizace besed v Mamma Clubu- květen - červen 2019
realizace workshopů na Hrušově a Liščině - květen - listopad 2019
realizace besedy pěstounům - listopad 2019
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.2 Podporovat rozvoj preventivních aktivit se zaměřením na finanční gramotnost

Aktivita (název a číslo):

4.2.1 Podporovat a zajistit pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
OSPOD Jih, OSPOD Poruba, OSPOD Slezská Ostrava, ÚP

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Plánované výstupy (možné
upravit dle charakteru aktivity):
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
Zdroje financování (doplňte
další zdroje formnou přidání
řádku):

anonymizováno
V rámci chystaných preventivních činností měly být realizovány interaktivní workshopy poskytující účastníkům
komplexní informaci z oblasti finanční gramostnosti. Nerealizováno z rozhodnutí organizace Centrum sociálncíh služeb
o.p.s.

Cílovou skupinou měly být děti a mladí dospělí ve věku 10-18 let, kteří jsou v péči kurátorů pro děti a mládež, kurátorů
pro dospělé a nebo jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, trvale žijící na území SMO.

0
0

Počet vzdělávacích akcí:
Počet účastníků vzdělávacích akcí:
0 Kč
0 Kč
0 Kč
- z rozpočtu SMO:
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

Nerealizováno z rozhodnutí organizace Centrum sociálních služeb o.p.s
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Vyhodnocení karty aktivity
PREVENCE KRIMINALITY

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

4.3 Podporovat rozvoj služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života

Aktivita (název a číslo):

4.3.1 Zařadit služby terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem života do základní sítě sociálních služeb MSK
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

anonymizováno
Zajistit udržitelnost terénního programu pro osoby žijící rizikovým způsobem života - udržitelnost navýšených kapacit
a služeb po projektu KPSVL (02/2017-02/2020)
- zajistit financování navýšené kapacity terénního programu
- udržitelnost navýšené kapacity terénních programů o 1 úv. pracovníků v přímé péči, navýšené kapacity služeb (počtu
terénních výjezdů a intervencí, kontaktů)
V rámci MSK jsme jediná služba zajišťující potřeby cílové skupiny viz. níže

osoby žijící rizikovým způsobem života konkrétně ženy starší 18 let, které poskytují, poskytovaly nebo zvažují
poskytovat placené sexuální služby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Za osoby poskytující placené sexuální služby považujeme:
- sexuální pracovnice (ženy přímo poskytující placené sexuální služby na privátech, v klubech, na ulici nebo
prostřednictvím eskortu, nabízející sexuální masáže nebo online chat apod.)
- pornoherečky;
Počet vytvořených míst/lůžek:
Výstupy (nutné dodržet
Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet vzdělávacích akcí:
na rok 2019):
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok 0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na 0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok 0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
řádku):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1

0 Kč
0 Kč
0 Kč

území města Ostravy a MSK

1
2
3
4
5
6
7
8

podána žádost služby terénní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem života do
optimální sítě sociálních služeb MSK
služba terénního programu a odborného poradenství byla zařazena k datu 1.9.2019 do sociální
únor 2019 - přijata sociální pracovnice na plný úvazek
v listopadu 2019 podána žádost o dotaci na službu terénní program - na SMO pro financování
nákladů roku 2020
z projektu KPSVL(02/2017-02/2020), MPSV, SMO sociální péče
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 5 sociálních služeb a 76 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 36 665 048 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 32 829 446 Kč.

PROTIDROGOVÁ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
počet
okamžitá
rozpočet
náklady
rozdíl
v roce 2019
služeb
kapacita
odborné sociální poradenství
1
960 170
992 545
-32 375
1
1 547 076
1 471 375
intervenční centra
1
75 701
2
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2
3 795 164
3 854 016
-58 852
74
850 000
terénní programy
842 000
1
8 000
2
Celkem služeb
5
7 152 410
7 159 936
-7 526
79

PROTIDROGOVÁ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY
Související AKTIVITY a průřezové činnosti v
počet
účastníci
rozpočet
náklady
rozdíl
roce 2019
aktivit
2018
sociálně preventivní aktivity
76
29 512 638 25 669 510
3 843 128 42 828*
Celkem aktivit
76
29 512 638 25 669 510
3 843 128 42 828*
*)nejsou započteni návštěvníci otevřených hřišť
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klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

573

163

-410

194

125

-69

536

437

-99

228

230

2

1 531

955

-576

účastníci
2019

rozdíl

30 000*

-12 828

30 000*

-12 828

Prevence kriminality
36 665 048
32 829 446
23 229 337

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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11. PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Základní informace o pracovní skupině:
Manažer:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Jan Horák
Štěpán Vozárik
PS10@kpostrava.cz

Přehled sociálních služeb a klíčových aktivit
III. Registrované sociální služby
§ 37 Odborné sociální poradenství
§ 59 Kontaktní centra
§ 64 Služby následné péče
§ 68 Terapeutické komunity
§ 69 Terénní programy
IV. Související aktivity a průřezové činnosti
Prevence zdraví
Sociálně preventivní aktivity
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Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Snížit potenciální rizika užívání návykových látek v oblasti nočního života
Cíl 1
a zábavy
Opatření 1.1
Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy
Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní
Aktivita 1.1.1
projekt
Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní
Aktivita 1.1.2
aktivity
Cíl 2
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Opatření 2.2
Aktivita 2.2.1

Cíl 3
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Opatření 3.2
Aktivita 3.2.1

Podporovat služby a aktivity pro specifické cílové skupiny uživatelů drog
Podporovat rozvoj sítě služeb a aktivit pro děti a mládež a vznik kapacity
krizových lůžek pro aktivní uživatele návykových látek s psychosociální
podporou
Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na Terapeutickou komunitu
pro děti a mládež
Podpořit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující
psychosociální pomoc
Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se
zkušeností se závislostí
Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké
Zvýšit míru informovanosti veřejnosti o praktickém dopadu podpory
protidrogové politiky města
Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem
na veřejnost
Podporovat informační akce a kampaně
Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity
Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Podporovat přístup Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy

Aktivita (název a číslo):

1.1.1 Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Renarkon, Rozkoš bez Rizika
Organizátoři akcí - noční kluby, festivaly atp., zdravotnické služby, Hard and Smart projekt Podané ruce, Paragraf
anonymizováno

Mapování a realizace aktivity v rámci nočního života a zábavy. Služby poskytované v klubech a na festivalech. Cílem je
zmapovat potřebnost služby v lokalitě Ostrava a vydefinovat kritéria efektivity dané služby v rámci vybraných
tanečních akcí. Na základě mapování vytvořit koncept služby včetně rozpočtu a zajistit realizaci v daném období
alespoň 1x. Sekundárním cílem je získat potřebná data pro obhájení, nebo vyvrácení potřebnosti specifických aktivit
(např. testování substancí) a těmito přispět do diskuze o úpravě legislativy.
Cílová skupina či skupiny (např. Osoby užívající návykové látky a navštěvující kluby a festivaly, promotéři a pořadatelé tanečních akcí, zprostředkovaně
senioři s nízkými příjmy a
široká veřejnost.
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Realizovaný projekt:
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:

Počet stáží:
4 stáže
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet klientů:
Počet akcí:
na rok 2019):
Studie potřebnosti:
Počet hodin:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava a blízké okolí.
lokality, je-li to relevantní):
Přítomnost zodpovědné osoby na 2 halových a 2 open air tanečních akcích v pozici
preventivního pracovníka Hard and Smart. Další stáže jsou určené především pro další
1
pracovníky pilotního projektu.
Neuskutečněno - zmapování potřeb formou studie či jiného šetření: v minulém roce nedošlo
ke zmapování z důvodu nezájmu konkrétní organizace o realizaci cíle. V roce 2020 bude
Uskutečněné zásadní kroky při
zhodnoceno, zda je tento krok potřeba k realizaci pilotního projektu. V případě potřebnosti
realizaci aktivity včetně
2
bude zadána zakázka vybranému subjektu.
Neuskutečněno - komunikační strategie s promotéry tanečních klubů a jiných akcí: samotnou
termínů jednotlivých kroků (v
strategii lze čerpat z organizací, které služby již realizují, nicméně k oslovení a organizaci
případě nerealizace či částečné
setkání s promotéry klubů a festivalů nedošlo. Krok se přesouvá na rok 2020, kdy by bylo
realizace karty aktivit na rok
3
žádoucí setkání zorganizovat v první polovině roku.
2019 zdůvodněte):
4
5
6
7
8
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

1.1 Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy
se závislostí

Aktivita (název a číslo):

1.1.2 Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní aktivity

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ
MMO, Klub Absolvent
anonymizováno
Podpůrné aktivity a činnosti k realizaci pilotního projektu v aktivitě 1.1.1 Cílem aktivity je vytvořit dostatečné
infromační a metodické podhoubí pro odborně stabilní zajištění přímé realizace pilotního projektu a zajištění písemné
argumentace pro další udržitelnost projektu.
Osoby zapojené do realizace Pilotního projektu 1.1.1, zprostředovaně cílová skupina uživatelů návykových látek v
prostředí nočního života a zábavy

Počet koordinačních setkání:
Výstupy (nutné dodržet
Počet vzdělávacích akcí a stáží:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Metodické výstupy:
na rok 2019):

0
0 Kč

Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Ostrava a blízké okolí

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

realizace seminářů a minikonferencí: v roce 2019 nedošlo k realizaci semináře nebo
minikonference v tématu metodické podpory pracovníků a peer pracovníků v prostředí nočního
života a zábavy. V roce 2020 je v plánu uspořádat Kulaté stoly na dané téma.
metodické materiály k realizačnímu týmu vč. peer pracovníků/dobrovolníků: proběhnul sběr
metodických a informačních materiálů u služeb, které jsou příklady dobré praxe. V roce 2020
jsou v plánu konzultace s koordinátory jiných služeb v dané tématice.
peer metodika: krok nebyl plánován na rok 2019
realizace kordinačního týmu pro aktivitu 1.1.1: krok nebyl plánován na rok 2019
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele návykových
látek s psychosociální podporou

Aktivita (název a číslo):

2.1.1 Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež
TK Exit
Středisko výchovné péče, OSPOD, zdravotnické zařízení, Dětské krizové centrum,

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

zástupci jednotlivých služeb

Podpora stávající sítě ve vytváření nových propojení či celé sítě služeb spolupracujících na zodpovědném směrování
cílové skupiny do dalších služeb či v adaptaci do běžného života po delší zkušenosti s pobytovou službou. Cílem je
primárně podpořit rozvíjení spolupráce a využití stávajících služeb. Sekundární cíl je vytvoření nového konceptu
poskytování stávajících služeb, nebo vytvoření zcela nové služby, nebudou-li dostupné zdroje ve stávající síti.
Cílová skupina či skupiny (např. osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby - zacíleno na děti a mládež, rodinní příslušníci , osoby blízké
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet aktivit:
2
Počet klientů služby
7
Výstupy (nutné dodržet
uvedené výstupy z Karty aktivit Počet nových služeb:
Počet intervencí individuálních:
na rok 2019):
70
Počet intervencí skupinových:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu SMO:
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
0 Kč
další zdroje formnou přidání
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Moravskoslezský kraj s důrazem na území města Ostrava.

1
Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2
3
4
5
6
7
8

zmapovat návaznost služeb na Terapeutickou komunitu pro děti a mládež: V rámci síťování a
návaznosti služeb pro děti a mládež po výstupu klientů z TK Exit došlo k navázání spolupráce s
Adiktologickou ambulancí v Ostravě a došlo k jednání o spolupráci s oddělením dětské
psychiatrie Fakultní nemocnice v Ostravě. Dále proběhlo setkání v prostorách TK Exit se členy
pracovních skupin MMO, OSPOD, státních zástupců, kde byla návaznost a zajištění přechodu z TK
do přirozeného (či přirozenějšího) prostředí jedním z témat.
připravit a realizovat potřebné aktivity: v roce 2019 zajišťovaly návaznost aktivity 2 služeb:
Adiktologická ambulance pro děti a mládež (MUDr. Chvíla) a Terapeutické centrum Renarkon.
DADA realizovala spolupráci inbdividuálního charakteru ve zdravotnicko-terapeutickém
kontextu. TCR realizuje sociální a terapeutické služby pro děti od 11 let, rodinné příslušníky v
individuálním a rodinném poradenství a terapii. V roce 2019 TCR realizovala pilot Podpůrné
skupiny pro děti a mládež v ústavním prostředí (ambulantní pilot bude realizován v roce 2020) skupiny se zúčastnilo 7 dětí v DD Fulnek.
zajistit financování budoucího provozu: krok nebyl plánován v roce 2019
navýšit potřebné kapacity: krok nebyl plánován v roce 2019
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Vyhodnocení karty aktivity
Pracovní skupina:

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Opatření (název a číslo):

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele návykových
látek s psychosociální podporou

Aktivita (název a číslo):

2.1.2 Podpřit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující psychosociální pomoc

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ
rezidenční služby
vedoucí jednotlivých služeb

Cílem aktivity je vytvořit pilotní krizové lůžko pro uživatele drog, které nebude mít parametry záchytného či
detoxifikačního lůžka. Lůžko by mělo sloužit pro uživatele sociální služby v akutně krizové situaci, který svým stavem
vypadává z podmínek standartních pobytových sociálních služeb. Cílem je tedy zmapovat a odpilotovat varianty
krizového lůžka v rámci stávající sociální služby. Současně je cílem vydefinovat potřebnost a cílovou skupinu s
předpokladem, že nejde o primárně zdravotnického pacienta v akutním somatickém ohrožení, ale osobu v
psychosociální krizi, která nedosáhne na stávající krizovou pomoc z důvodu intoxikace.
Cílová skupina či skupiny (např. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci (edukace)
senioři s nízkými příjmy a
Klienti  zájemci o krizové lůžko
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet navýšených kapacit:
Výstupy (nutné dodržet
Počet klientů:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Vytvořená metodika:
na rok 2019):
Počet lůžkodnů:
Celkové náklady aktivity na rok
0 Kč
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
0 Kč
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
0 Kč
- jiné (specifikovat):
0 Kč
řádku):
Území dopadu (včetně uvedení
Ostrava
lokality, je-li to relevantní):
mapovat možnosti poskytovatelů na zajištění lůžka: Proběhlo mapování možností pro Krizové
1
lůžko a kapacitně mají služby možnosti pouze nárazově. Kromě kapacity je překážkou také
nedostatek personálu a nevyhovující prostory pro krizové lůžko. V pobytových službách se
shodnou cílovou skupinou je kontraindikací předpoklad aktivního užívání. Tento krok bude
zopakován v roce 2020 s možným překvalifikováním potřebné aktivity na: Krizové a přechodové
Uskutečněné zásadní kroky při
lůžko/lůžka. Z diskuze s pobytovými službami je potřebnost také pro okamžité krátkodobé
realizaci aktivity včetně
ubytování pro klienty, kteří se ocitnou v mezidobí odborné péče v bytové nouzi.
navázání spolupráce s pracovní skupinou KP osoby ohrožené sociálním vyloučením: krok nebyl
termínů jednotlivých kroků (v
plánován na rok 2019
2
případě nerealizace či částečné
spolupracovat na vytvoření metodiky pro práci s klienty se závislostí: krok nebyl plánován na
realizace karty aktivit na rok
3
rok 2019
2019 zdůvodněte):
4
edukovat pracovníky v oboru závislostí: krok nebyl plánován na rok 2019
5
realizovat potřebné služby a aktivity: krok nebyl plánován na rok 2019
6
7
8
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

2.1 Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se zkušeností
se závislostí

Aktivita (název a číslo):

2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ
ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS
vedoucí jednotlivých služeb
Cílem aktivity je podpořit vznik a rozvíjení iniciativ v rámci i mimo rámec sociálních služeb, které udržují kontakt s
bývalými klienty partnerským, participačním způsobem. Důležitou součástí je zahrnutí přirozeného prostředí býv.
klientů služeb, jejichž stabilizace přispívá k udržitelnosti žádoucího stavu osob se zkušeností se soc. službou.
osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby, rodinní příslušníci , osoby blízké

Počet aktivit:
Výstupy (nutné dodržet
Počet svépomocných skupin - jednorázových:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Počet svépomocných skupin - pravidelných:
na rok 2019):
Počet klientů:
Počet účastníků:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

5
63
86
80 000 Kč
80 000 Kč
0 Kč
80 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení Ostrava (akce realizované na území města Ostravy výhradně pro bývalé klienty služeb poskytujících na území Ostravy,
lokality, je-li to relevantní):
Recovery koučové aktuálně v Ostravě žijí a působí)

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1
2
3
4
5
6
7
8

zjištění potřeb a počtu klientů vhodných k zapojení do aktivit 2019: V roce 2019 probíhalo
mapování prostřednictvím služeb, které své klienty informovaly o možnostech dalších aktivit
po ukončení spolupráce. Klub Absolvent dále propgoval svou činnost prostřednictvím
konferencí a vlastních kulturních aktivit, např. FestAbsolvent. Nově je KA součástí platoformy
Recovery koučů a tito jsou také aktivní členové KA.
zabezpečení místa a času k realizaci aktivity 2020-2022
finanční a materiální zabezpečení 2019-2022: V roce 2019 byla činnost zabezpečena z dotací
MMO a jiných zdrojů. V případě KA se také čerpalo ze sponzorských darů finančích i věcných.
osobní účast klientů na různých akcích - konference, zapojení do PP 2021-2022
svépomocné skupiny - sdílení a vzdělávání 2020-2022
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVECE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.1 Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem na veřejnost

Aktivita (název a číslo):

3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ
ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):

vedoucí jednotlivých služeb

Součástí aktivit je především Konference 2019 a vytvoření strategie pro vytváření a distribuci propagačních materiálů.
PR materiály budou propagovat jednak realizaci prostřednictvím soc. a jiných služeb a také přístupy, názory a
doporučení odborníků či peerů. Cílem aktivity je demýtizace a racionalizace tématu drog a drogové závislosti včetně
představení služeb a jejich reálného účelu a dopadu na společnost.
Cílová skupina či skupiny (např. široká a odborná veřejnost, síť sociálních služeb, zdravotnická zařízení, veřejná správa
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)
Počet aktivit:
3
Výstupy (nutné dodržet
Počet informačních materiálů:
2
uvedené výstupy z Karty aktivit
Uskutečněné konference:
0
na rok 2019):
Počet PR akcí jiných:
0
0 Kč
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
0 Kč
rok 2019:
0 Kč
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
0 Kč
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formou přidání
0 Kč
řádku):
- jiné (specifikovat):
0 Kč
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):
1

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

2

3
4
5
6
7
8

realizovat Konferenci v roce 2019 s předpokladem pravidelnosti: z kapacitních důvodů bude
Konference realizována na podzim roku 2020.
vytvořit a realizovat kampaň a připojit prvky kampaně k pravidelným akcím pro veřejnost: V
roce 2019 nebyla realizována žádná informační kampaň. PS progovala svou činnost na akci Lidé
Lidem 2019, kde bylo možné v rámci stánku propagovat členské organizace. Prvky informační
kampaně měl soubor článků propagujících možné přístupy k řešení užívání drog u dětí a
mladistvých, který byl spojen s propagací služeb Terapeutického centra Renarkon.
vytvořit ucelené informační materiály a materiální zázemí pro PR aktivity: S vyjimkou
spolupráce s PS Pachatelé a prostoru pro tématiku řešení závislosti v info brožuře pro osoby po
VTOS nebyly v roce 2019 vytvořeny žádné informační materiály.
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Vyhodnocení karty aktivity
PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):

3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity

Aktivita (název a číslo):

3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města

Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci
aktivity (kontaktní osoba):
Stručný slovní popis aktivity
(možno uvést text z 5 KP, je-li
dostatečně výstižný):
Cílová skupina či skupiny (např.
senioři s nízkými příjmy a
specifickými potřebami v
důsledku dlouholetého
bezdomovectví či užívání
návykových látek atd.)

Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ
NNO, MMO, síť sociálních služeb,

Efektivní síťování, které bude koncepčně orientované na rozvoj služeb s jasně stanovenými cíli, např: sjednocení
vykazování efektivity pro MMO. Rozvíjet stávající či realizovat nové služby s podporou financí na podkladové studie.
Motivace vedoucích služeb rozvíjet služby racionálně a s důrazem na užitečnost pro klienty i širokou veřejnost v rámci
pracovníci sociálních služeb, vedoucí pracovníci sociálních služeb, koordinátoři na úrovni veřejné správy

Počet akcí - síťování:
Počet výstupů z akcí - síťování:
Výstupy (nutné dodržet
Počet podkladových studií realizovaných:
uvedené výstupy z Karty aktivit
Doporučení z výzkumných šetření:
na rok 2019):
Počet stáží:
Počet výstupů ze studií aplikovaných:
Celkové náklady aktivity na rok
2019:
Z toho neinvestiční náklady na
rok 2019:
Z toho investiční náklady na rok
2019:
- z rozpočtu SMO:
Zdroje financování (doplňte
- z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):
další zdroje formnou přidání
řádku):
- jiné (specifikovat):

5
5
3

3
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Území dopadu (včetně uvedení
lokality, je-li to relevantní):

Uskutečněné zásadní kroky při
realizaci aktivity včetně
termínů jednotlivých kroků (v
případě nerealizace či částečné
realizace karty aktivit na rok
2019 zdůvodněte):

1

2
3
4
5
6
7
8

podpora nových formátů síťovacích akcí: V roce 2019 proběhla 1x dvoudenní stáž pro
pracovníky věznice Karviná (14 osob) ve více střediscích Renarkonu s cílem síťování a
srozumitelnějšího přdávání onformací pro klienty/odsouzené. Dále edukační semináře se
záměrem navázat spolupráci se zástupci institucí a organizací, které pracují s dětskými klienty
při realizaci Podpůrné skupiny pro děti a mládež (Terapeutické centrum Renarkon) (86
metodiků prevence, 30 zástupců OSPOD, DD a SVP). Kulatý stůl pro vězeňství v MSK. (28
pracovníků věznic, MPSV a MSK+2 klienti OKZ služby) Přednášející na Konferenci k 20. výročí
využitelnost výstupů s důrazem na aplikaci v praxi u konkrétních služeb či aktivit: V roce 2019
především síťovací akce k realizaci Dětské skupiny pro děti a mládež. V rámci Kulatého stolu
proběhnul sběr podnětů a možností rozvíjení stávající spolupráce o další aktivity.
realizace studií při vytváření nových služeb a aktivit pro ověření potřebnosti: v roce 2019 nebyla
realizována žádná studie v naší oblasti
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Statistický přehled roku 2019:
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2019 poskytováno 11 sociálních služeb a 5 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb
a souvisejících aktivit byly pro rok 2019 předpokládány ve výši 35 925 916 Kč. Celkové vyjádření neinvestičních nákladů na zajištění sociálních služeb
a souvisejících aktivit po konečném vyúčtování činí 37 993 439 Kč.

PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v roce 2019
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
služby následné péče
terapeutické komunity
terénní programy
Celkem služeb

Související AKTIVITY a průřezové činnosti
v roce 2019
prevence zdraví
sociálně preventivní aktivity
Celkem aktivit

počet
služeb
3
1
3

rozpočet
5 482 000
3 114 000

2

4 465 120
13 446 676

2

5 894 020

11

32 401 816

okamžitá
kapacita

klienti
2018

klienti
2019

rozdíl

-219 295

13

1 381

1 237

-144

-6 460

20

271

315

44

4 520 709
-55 589
15 950 471 -2 503 795

34

121

101

-20

náklady

rozdíl

5 701 295
3 120 460

25

55

9

-46

174 463

12

865

817

-48

35 012 492 -2 610 676

104

2 693

2 479

-214

účastníci
2018

účastníci
2019

rozdíl

5 719 557

PROTIDROGOVÁ PREVENCE
počet
rozpočet
náklady
aktivit

rozdíl

3

1 055 600

1 043 187

12 413

469

197

-272

2

2 468 500

1 937 760

530 740

7 348

4 831

-2 517

5

3 524 100

2 980 947

543 153

7 817

5 028

-2 789
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Protidrogová prevence
35 925 916

37 993 439

26 171 569

Předpokládané náklady při
tvorbě 5.KP

Plánované náklady
poskytovatelé

Skutečné náklady
poskytovatelé
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