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POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Územní celek Ostrava 

Sídlo1 statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 8 
729 30 Ostrava 

IČ 00845451 
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Mgr. Zdeněk Živčák, MPA – vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 

Manažer sociálního začleňování3 Bc. Jana Abrlová, DiS. – koordinátor sociálního 
začleňování 

Vedoucí regionálního pracoviště Odboru pro 
sociální začleňování (Agentury) 

Mgr. Jan Mochťák 

 

Popis spolupráce se vztahuje k memorandu o spolupráci ze dne ……………….. 
Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů 
projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605, 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto 
projektu, a zavazuje se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných 
pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech sociálního začleňování 
v celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou). 

Doba platnosti popisu spolupráce 

(počet let od data schválení dokumentu orgánem územního celku)  

5 let - dle metodiky KPSV+ v průběhu tohoto období je možnost provést revizi tohoto Popisu 
spolupráce. 
OSZ (Agentura) je realizátorem projektu Systémové zajištění sociálního začleňování4 a rozsah 
podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu realizace tohoto projektu. 

 

 

 

 

 
1 V případě obce se jedná o sídlo obecního úřadu. 
2 Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování je osoba zastupující politickou reprezentaci obce (případně 
kraje), či pokud se nejedná o obec (kraj), osoba plnící obdobnou funkci jako zástupce politické reprezentace. Je odpovědný 
za nastavení, průběh a výsledky spolupráce územního celku s OSZ (Agenturou). Předkládá materiály k projednání v orgánech 
územního celku, odpovídá za realizaci popisu spolupráce, plánu sociálního začleňování a vytvořeného partnerství.  
3 Jedná se o kontaktní osobu, zpravidla jde o výkonného pracovníka územního celku. Zajišťuje koordinaci a činnost partnerství, 
součinnost orgánů a složek územního celku (např. odborů městského úřadu), dokumentaci procesu, věcnou realizaci činností 
územního celku, přípravu výstupů a spolupráci územního celku a OSZ (Agentury). 
4 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. 
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Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)  

Spolupráce města mezi městem Ostrava a OSZ (Agenturou) se prioritně zaměří na tyto tematické 
oblasti: 
Bydlení 
V roce 2017 byla ve spolupráci s OSZ (Agenturou) vytvořena Koncepce sociálního bydlení 
statutárního města Ostravy, která byla schválena zastupitelstvem města. Stanoveným dlouhodobým 
cílem je vytvoření uceleného systému sociálního bydlení na území SMO. V roce 2018 byl schválen 
Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Ostrava 2019-2022, v jehož rámci město 
realizuje do září 2022 projekt sociálního bydlení. Ve městě Ostrava žije druhý nejvyšší počet 
domácností v bytové nouzi z měst ČR (nejvíce v Praze), a to cca 3 100 domácností (resp. 7 100 osob, 
včetně dětí). Aktivní role statutárního města Ostravy je tak pro aktivity vedoucí k řešení bytové 
nouze klíčová, město plánuje dále rozvíjet a podporovat sociální bydlení a navázat na realizované 
projekty. 
Zaměstnanost 
Vysoká míra nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách, která v některých oblastech a na 
vybraných ubytovnách dosahuje 60-90 %, je dalším důležitým tématem. Město Ostrava se snaží 
vytvářet prostor ke spolupráci mezi státními institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, 
které realizují projekty na podporu zaměstnanosti. V příštím období plánuje užší spolupráci se 
zaměstnavateli a vytvoření lokální sítě zaměstnanosti, jež by umožnila efektivnější spolupráci mezi 
zainteresovanými partnery. Město také aktivně podporuje vznik nových sociálních podniků a udržení 
těch stávajících. 
Dluhová problematika 
Podíl osob v exekuci činil v roce 2019 14,17 %, tedy o 4 p. b. více oproti krajské hodnotě. Osobám 
v exekuci či s jinými finančními potížemi pomáhá ve městě široká síť služeb dluhového poradenství. 
V rámci spolupráce s OSZ (Agenturou) je v Ostravě realizována dluhová platforma sloužící k výměně 
informací a zkušeností mezi dluhovými experty a dalšími zaměstnanci v sociálních službách. Ostrava 
je rovněž místem, kde OSZ (Agentura) pořádá jednou ročně odbornou dluhovou konferenci. 
V dalším období se město soustředí na zachování stávající sítě služeb, propojování partnerů 
a hledání mezioborových řešení. 
Bezpečnost, sousedské vztahy a prevence kriminality 

Ostrava dlouhodobě patří mezi kriminalitou nejvíce zasažená místa v Česku. Samotné Městské 

ředitelství policie Ostrava eviduje vyšší nápad trestné činnost než některá krajská ředitelství. V 

Ostravě bylo v roce 2020 spácháno 39 % z celkového počtu evidované trestné činnosti na území 

Moravskoslezského kraje, evidujeme zde velké množství rizikových faktorů. 

Priority a cíle prevence kriminality v Ostravě jsou zpracovány ve strategických dokumentech města 
Strategie prevence kriminality SMO 2017-2022 a Strategie protidrogové prevence 2016-2022. 
Hlavními prioritami Ostravy v oblasti prevence kriminality jsou Rozvoj systému prevence kriminality, 
Pomoc a poradenství obětem, Práce s pachateli, Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, 
Prevence kriminality dětí a mládeže, Průřezová a další specifická opatření. V dalším období se chce 
město ve spolupráci s ASZ zaměřit na podporu a realizaci specifických projektů a programů v těchto 
prioritách. 
Zdraví 
Dlouhodobě se ukazuje, že dostupná zdravotní péče pro všechny cílové skupiny je prioritou. 
Vzhledem k aktuální situaci a problematické dostupnosti některých aktérů (odborní lékaři, praktičtí 
lékaři pro děti a dorost, pro dospělé apod.) pro všechny obyvatele města je zřejmé, že dostupnost 
pro strukturálně ohrožené obyvatele města je nedostatečná. V tomto směru bude město usilovat o 
řešení nedostatečné zdravotní péče a nedostatku lékařských kapacit pro osoby sociálně vyloučené 
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a vyloučením ohrožené. Využívat k tomu bude nejen současné vztahy s nestátními neziskovými 
organizacemi a některými ordinacemi, ale zaměří se také na hledání nových aktérů či řešení posilující 
spolupráci mezi sociální a zdravotní péčí. 
Rodina 
Město Ostrava podporuje několik organizací, které komplexně pracují se znevýhodněnými rodinami 
a řeší problematiku násilí v rodině.  
V dalším období město plánuje rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně 
vyloučených a sociálně vyloučením ohrožených. Dále se chce opět zaměřit na propojení spolupráce 
nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodin v agendě OSPOD a rodin, které mohou 
být ohroženy sociálně patologickými jevy.  

Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity  

Lokální partnerství je platformou pro spolupráci mezi OSZ (Agentura), zástupci města a místními 
aktéry. V Ostravě bylo ustanoveno v roce 2015 společným podepsáním Memoranda o spolupráci. 
V roce 2021 bude vytvořen nový jednací řád související s přijetím nového Memoranda o spolupráci. 
 
Lokální partnerství projednává: 

• návrh popisu spolupráce, 

• Plán sociálního začleňování (PSZ) a Akční plán (AP), 

• možnosti financování opatření dle znění PSZ, 

• výstupy monitoringů PSZ a evaluací PSZ, 

• vyhodnocení plnění PSZ a návrhy revizí PSZ, 

• plnění popisu spolupráce a návrhy na revizi popisu spolupráce, 

• sledování a vyhodnocování vývoje sociální situace v územním celku a potřeb ohrožených a 
sociálně vyloučených obyvatel žijících na území územního celku.  

 
Složení Lokálního partnerství: 
Zástupci: 

• vedení města, 

• Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, 

• odboru pro sociální začleňování (Agentury) Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  

• městských obvodů (starostové, vedoucí odborů sociálních věcí aj.),  

• odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy,  

• odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy,  

• nestátních neziskových organizací,  

• ÚP ČR,  

• Policie ČR,  

• Městské Policie Ostrava, 

• Ostravské univerzity, 

• Probační a mediační služby, 

• Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  
Další členové mohou být přijati dle potřeb a domluvy členů Lokálního partnerství.  
Lokální partnerství je zřízeno pověřeným náměstkem, zřízení bere na vědomí Rada obce.  
 
Do projednávání strategických dokumentů je zapojena i Komise sociální, zdravotní a pro rovné 
příležitosti Rady města Ostravy. 
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Manažer sociálního začleňování bude spolupracovat s týmem garantů jednotlivých tematických 
oblastí (bydlení, prevence kriminality, dluhy, zaměstnanost, komunitní práce, zdraví a rodina) 
a zástupcem OSZ (Agentury). Garant má za úkol: 

• provádět síťování v daném tématu – mít povědomí o poskytovatelích sociálních služeb 
a aktivit, organizacích a dalších subjektech působících v dané oblasti, být s nimi v kontaktu, 

• přenášet informace, 

• podílet se na přípravě materiálů (PSZ, AP), spolupracovat při evaluaci, monitorinzích, 

• přinášet témata k realizaci kulatých stolů. 
 

Při spolupráci s OSZ (Agenturou) se nebudou ustavovat nové pracovní skupiny. Pro přenos informací 

budou garanti využívat stávající platformy (např. pracovní skupiny komunitního plánování, Pracovní 

skupinu Zaměstnanost, Dluhovou platformu Ostrava, Pracovní skupinu sociálního bydlení, Pracovní 

skupinu prevence kriminality na místní úrovní, multidisciplinární týmy v oblasti sociálního 

začleňování a prevence kriminality), které tematicky pokrývají všechny oblasti dle Popisu 

spolupráce.  

Využití tohoto funkčního systému pracovních skupin bude při realizaci aktivit sociálního začleňování 
vždy diskutováno s pracovníkem OSZ (Agentury). Problematice sociálního vyloučení bude zajištěn 
optimální prostor pro plánování, implementaci, monitoring a vyhodnocování aktivit. Toto průřezové 
řešení tématu sociálního vyloučení povede k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků, 
soustředění lidských zdrojů a rozvoji potřebných kompetencí. Současně bude zdůrazněn aspekt 
komplexnosti řešení sociálního vyloučení. 

Specifikace plánu sociálního začleňování (předpokládaný rozsah, obsah a charakter dokumentu, 

synergie s dalšími strategickými dokumenty územního celku) 

V rámci spolupráce vznikne: 
- zastřešující strategicko-koncepční dokument „Plán sociálního začleňování“ (PSZ) se 

střednědobou platností (do konce 2027), 
- součástí PSZ je rovněž prováděcí dokument, který bude pro příslušné období konkretizovat 

cíle, odpovědnost aktérů a alokační zdroje – „Akční plán“ (AP) v cyklu 2 let.  
Obsahově bude materiál PSZ zaměřen na tyto tematické oblasti: bydlení, zaměstnanost, dluhová 
problematika, prevence kriminality, komunitní práce, rodina a zdraví. 
Materiál PSZ je v souladu s národními zastřešujícími dokumenty - Strategie sociálního začleňování 
2021−2030 (MPSV), Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030 (ÚV 
ČR), a také krajskými dokumenty Strategie podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského 
kraje na období 2021-2027 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
na léta 2021-2023. 
Na městské úrovni materiál synergicky doplňuje strategické materiály příslušné sociálně-politické 
oblasti. Konkrétně je v souladu s územními strategickými dokumenty: 

- Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy, 
- Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Ostrava 2019-2022, 
- 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2019-2022, 
- Strategie prevence kriminalit SMO na období 2017-2021 (prodloužena do 2022), 
- Strategie protidrogové politiky SMO na období 2016-2020 (prodloužena do 2022). 

V procesu plánování budeme z těchto materiálů vycházet, bude kladen důraz na: 
- využití stávajících dat a analytických podkladů, 
- nalezení dlouhodobé vize komplexního řešení sociálního vyloučení na území města, 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Strategie+soci%C3%A1ln%C3%ADho+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+2021-2030.pdf/fdf1647d-ebf7-efe3-e797-efcf865cb171
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Strategie+soci%C3%A1ln%C3%ADho+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+2021-2030.pdf/fdf1647d-ebf7-efe3-e797-efcf865cb171
https://drive.google.com/file/d/1zMdbi678_8lXdyZkmdBjVLy5TZB4lPCx/view?usp=sharing
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- ověření a doplnění cílů stanovených ve zmíněných strategických dokumentech města, a to 
formou tematických kulatých stolů či jinými inovativními postupy, 

- soulad s cíli nastavenými ve vyšších strategických dokumentech. 
 

Materiál PSZ (včetně Akčního plánu) bude v přímé souvislosti reagovat a dále prohlubovat potřeby 
jmenované v rámci výše uvedených dokumentů. Výstupy budou vzájemně projednávány na 
společně vyvolávaných jednáních.  Získané informace budou zohledňovány ve fázi revize dokumentů 
pro průběžné formativní slaďování. Informace budou dále předávány i v rámci jednání dalších 
aktérů, čímž bude zajištěn přenos informací a výstupů PSZ k dalším sekundárním „strategicko-
operativním dokumentům“ veřejné správy statutárního města Ostrava. Informace o provázanosti 
strategicko-koncepčních dokumentů bude součástí každoročního vyhodnocení Popisu spolupráce.  
 
Obsahem materiálu AP budou konkrétní cíle, alokace a odpovědnosti jednotlivých aktérů politiky 
sociálního začleňování v krátkodobém horizontu. Dokument AP bude současně sloužit jako základní 
materiál pro implementaci hlavních cílů PSZ. 

Předpokládané oblasti intervence realizované za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 

2021+   

Předpokládaná realizace opatření hrazených z Evropských strukturálních a investičních fondů 
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ se týká:  
sociálního bydlení:  

• zajištění sociální práce v sociálním bydlení – podpora zabydleným domácnostem,   

• aktivity v oblasti prevence ztráty bydlení,   

• možnosti využití kontaktního místa pro bydlení,   

• podpora spolupráce s městskými obvody a soukromými vlastníky při zajištění bytového 
fondu pro účely sociálního bydlení,   

• možnosti garančních mechanismů, investiční projekty – nákup a rekonstrukce bytového 
fondu),  

dluhového poradenství   

• zachování stávající sítě služeb,   

• aktivity směřující do oblasti finanční gramotnosti pro odbornou i laickou veřejnost,  
podpory zaměstnanosti  

• vzniku tréninkových míst s podporou mentorů,  

• podpory vzniku a udržení sociálních podniků,  

• projekty na podporu zaměstnanosti,  
prevence kriminality 

• realizaci vzdělávacích programů pro cílové skupiny prevence kriminality, zejména funkční 
gramotnosti včetně využití inovativních metod (např. Divadla Fórum), 

• posilování specifických nástrojů prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených 
lokalitách (programy policejní asistence včetně Asistentů prevence kriminality, 
multidisciplinární týmy, Plán postupu, domovníci-preventisté, situační opatření v návaznosti 
na domovníky-preventisty, programy pro děti v sociálně vyloučených lokalitách, podpora 
spolupráce majority a minority), 

• programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality (zaměření na 
osoby v/po opuštění výkonu trestu odnětí svobody, v probačních a resocializačních 
programech, včetně podpory různého typu bydlení pro cílové skupiny včetně startovacích 
bytů, podpora výkonu obecně prospěšných prací),  
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• podpora služeb a programů pro rodiny a děti (programy primární i sekundární prevence 
včetně programů zaměřených na práci s násilím v rodinách, podpora otevřených klubů),   

• situační opatření ve školách – Bezpečná škola,  
protidrogové prevence 

• opatření realizovaná v souladu s OPZ+, zaměřená na cílové skupiny drogově závislé, 

• podpora terénní sociální práce s cílovou skupinou uživatelů návykových látek,   

• navyšování bytového fondu pro cílovou skupinu – návaznost na doléčovací programy,  

• navýšení počtu kontaktních center pro cílové skupiny,   

• projekty na podporu osob z cílových skupin, které vykazují sníženou schopnost využít 
zavedené sociální služby – práce s neabstinujícím klientem,   

• podpora práce s nezletilými, jejichž rodiče se potýkají se závislostí (skupinové a individuální 
setkávání, informační kampaně do škol…),  

• projekty zaměřené na snižování rizik v oblasti závislostí na internetu a sociálních sítích,   

• podpora peer pracovníků a recovery koučů,  
komunitní práce 

• podpora realizátorů komunitní práce v rizikových lokalitách města, 

• podpora činností aktivních skupin obyvatel,   

• podpora komunitních akcí směřujících ke snižování předsudků a podpoře sousedských 
vztahů,  

• systematická podpora profesionalizace metody komunitní práce,  

• rozvoj aspektu participace napříč tématy v řešení sociálního začleňování, 
podpory dostupnosti zdravotní péče 

• podpora aktivit směřujících ke snižování nerovností k přístupu ke zdravotní péči,  

• podpora aktivit ordinace pro chudé,  

• podpora služby sociálně zdravotní pomoc,  

• podpora přenosu myšlenky aktivity “Medici na ulici” na území města,  

• síťování aktérů a zajištění příkladů dobré praxe v řešení tématu nedostupné zdravotní péče,  
prorodinných opatření  

• projekty na rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně vyloučených 
a sociálně vyloučením ohrožených – včetně pobytů rodin s dětmi k nalezení alternativního 
trávení volného času, 

• projekty na prevenci a řešení násilí v rodině.  
  
Finální zaměření typu podporovaných dotačních aktivit bude výsledkem sestaveného PSZ, 
respektive prováděcího AP. 
 

Kontaktní osoba za příslušný kraj (je-li relevantní) 

Bc. Peter Hančin, koordinátor pro romské záležitosti (KÚ MSK) 
 

Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání 

Popis spolupráce byl projednán na jednání Lokálního partnerství dne 04.10.2021. 
O revokaci usnesení orgánů města o schválení Memoranda o spolupráci statutárního města Ostravy 
s odborem (Agenturou) pro sociální začleňování MMR ČR byli členové Lokálního partnerství 
informováni dne 19.04.2022.  
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Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce  

Činnost 

Specifikace činnosti a 
fáze procesu 
strategického 

plánování 

Výstup 
Odpovědnost 

územního 
celku 

Odpovědnost 
OSZ 

(Agentury) 

Termín 
dokončení 

OBDOBÍ ZÁŘÍ 2021 – SRPEN 2026 

Lokální 
partnerství 

(včetně jeho 
složek – 

pracovních 
skupin) 

 

Příprava PSZ, realizace 
pracovních skupin, 

síťování, přenos 
odborných informací, 

podpora 
implementace a 
evaluační fáze 
strategického 

plánování, vytvoření 
jednacího řádu a 

ustavení Lokálního 
partnerství. 

 

Zápis z jednání 
 

Prezenční 
listina 

 
Jednací řád 

Organizační 
zajištění 

Odborné 
zajištění 

Minimálně 1x 
ročně 

 
 

Popis 
spolupráce 

Vyhodnocení 
naplňování popisu 
spolupráce (plnění 

vymezených aktivit, 
plnění 

harmonogramu), 
vyhodnocení vhodnosti 

zvoleného postupu a 
případně návrhy revize 

popisu spolupráce. 

Zápis z jednání 
 

Zápis z jednání 
LP 

 
Zpráva o 

plnění popisu 
spolupráce 

Vzájemná 
součinnost 

 
Zajištění 

schvalovacích 
procesů na 
úrovni obce 

Vzájemná 
součinnost 

 
Zajištění 

schvalovacích 
procesů na 
úrovni OSZ 
(Agentury) 

2x ročně 
jednání 

konzultanta 
OSZ 

(Agentury), 
manažera SZ a 

pověřeného 
zástupce SZ 

 
Projednání LP 

1x ročně 
 

Zpráva 1x 
ročně, 

předložena 
zastupitelstvu 

obce na 
vědomí 

Revize Popisu 
spolupráce. 

Zápis z jednání 

Vzájemná 
součinnost 

 
Zajištění 

schvalovacích 
procesů na 
úrovni obce 

Vzájemná 
součinnost 

 
Zajištění 

schvalovacích 
procesů na 
úrovni OSZ 
(Agentury) 

Dle potřeby 
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Plán 
sociálního 

začleňování 
(PSZ) 

 
Akční plán 
sociálního 

začleňování 
(AP) 

Příprava podkladů pro 
PSZ - analytické práce 

(mapování potřeb, 
prioritizace problémů, 

nastavení cílů), 
formulace strategie, 

nastavení 
implementace v rámci 

AP (činnost 
tematických 

pracovních skupin). 

Podklady pro 
PSZ 

Organizační 
zajištění 

Odborné 
zajištění 

Listopad 2021 
– duben 2022 

Sestavení PSZ. 
Zpracovaný 
dokument – 

PSZ 

Realizace 
 

Zajištění 
schvalovacích 

procesů na 
úrovní obce 

Odborná 
podpora, 

konzultace 
 

Zajištění 
schvalovacích 

procesů na 
úrovni OSZ 
(Agentury) 

Duben 2022 - 
září 2022 

Sestavení AP - 
nastavení opatření, 

financování, 
implementace, 
projektové fiše 

(činnost tematických 
pracovních skupin). 

 

Poklady pro 
AP 

 
Zpracovaný 
dokument – 

AP 
 

Projektové fiše 

Organizační 
zajištění 

 
Zajištění 

schvalovacích 
procesů na 
úrovni obce 

Odborná 
podpora, 

konzultace 
 

Zajištění 
schvalovacích 

procesů na 
úrovni OSZ 
(Agentury) 

 
Odborné 
zajištění 

2022 (dle 
stavu příprav 
výzev KPSV+) 

Vyhodnocení AP a 
příprava AP na další 

období - předmětem je 
naplňování opatření a 

cílů AP/PSZ (včetně 
monitoringu projektů). 

 

Zápis z jednání 
 

Zápis z jednání 
LP 

 
Zpráva o 

plnění PSZ 
(vyhodnocení 
AP je součástí 

zprávy o 
plnění PSZ) 

Vzájemná 
součinnost 

Vzájemná 
součinnost 

2x ročně 
jednání 

konzultanta 
OSZ 

(Agentury), 
manažera SZ a 

pověřeného 
zástupce SZ 

 
AP – 

vyhodnocení a 
příprava na 
další období 

po 24 měsících 
 

Projednání LP 
1x ročně 
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Zpráva o 

monitoringu 
1x ročně 

předložena 
zastupitelstvu 

obce na 
vědomí 

 

Projektové 
poradenství 

Podpora 
implementace 

opatření realizovanými 
projekty. 

Zápis 
z projektového 

poradenství 
OSZ 

(Agentury) 

Vzájemná 
součinnost 

Konzultace 
projektových 

žádostí 

Dle 
vyhlášených 

výzev sociální 
oblasti (OPZ, 

IROP) 

Odborné 
poradenství 

– 
individuální i 

skupinové 
(dle 

tematických 
oblastí 

spolupráce 
včetně 

realizace 
odborných 
platforem a 
vzdělávacích 

akcí) 

Odborná podpora 
realizace vzdělávací 

akce dle identifikované 
potřeby PSZ a AP, 

individuální podpora 
konkrétním aktérům 
pro zvýšené vnitřní 

efektivity 
poskytovaných 

činností. 

Prezenční 
listina 

 
Zpětná vazba 

Organizační 
zajištění 

Odborné 
zajištění 

2x ročně 
skupinová 
vzdělávací 

akce 
(minimálně) 

 
10x ročně 

individuální 
odborná 
podpora 

(minimálně) 

Výzkumná 
činnost 

Odborná realizace 
výzkumné činnosti dle 

konkrétních 
identifikovaných 

potřeb v rámci PSZ 
(AP). 

Výzkumná 
zpráva 

Organizační 
zajištění 

Odborné 
zajištění 

1x tematický 
výzkum 

realizovaný od 
2023 do 2026 

 

Datum schválení popisu spolupráce územním celkem5: 18.05.2022 
Číslo usnesení 2056/ZM1822/34  
 

V Ostravě dne……………       V Praze dne………… 

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA      jméno a příjmení  
primátor       pozice 
statutární město Ostrava      Ministerstvo pro místní rozvoj 

 
5 Popis spolupráce schvaluje zastupitelstvo obce, či pokud se nejedná o obec, orgán územního celku plnící obdobnou funkci jako 
zastupitelstvo obce.  


