
 

 

 

ZÁPIS 

z dobrovolného online jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   18/11/2020 

MÍSTO KONÁNÍ:  online platforma Teams 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 
2. Informace z manažerského týmu 
3. Karty aktivit 
4. Diskuse 
5. Různé 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Manažer PS přivítal členy pracovní skupiny na jednání, kteří se připojili online. 
Současně ocenil ty členy, kteří se přihlásili a chtěli sdílet současnou situaci, 
jelikož počet byl velmi nízký. 
 

2. Informace z manažerského týmu 
 

A) Nový vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví: Mgr. Zdeněk Živčák 
 

B) Dotace v roce 2020: 
• Nutnost dodržet účel smlouvy – účel nelze měnit =) vrácení finančních 

prostředků 
• Vrátka finančních prostředků neznamená sankce pro příští rok s ohledem 

na současný stav 
• V případě nerealizace aktivit vrátka finančních prostředků 
• Dotazy na finanční vypořádání směřovat na paní Marcelu Adámkovou 

(599443810, madamkova@ostrava.cz) 

mailto:madamkova@ostrava.cz


 

 

 

C) Dotace pro rok 2021: 
• Obecný propad příjmů města cca 1,6 miliardy 
• Paušální krácení dotací o 20% 
• Sociální oblast krácení nákladů o 10% 
• Směřováno především do zrušení dotačního řízení loterie a zastavení 

rozvojových projektů plánovaných v komunitním plánu 
• Sociálních služeb jako takových a aktivit, které běžely, by se krácení 

nemělo dotknout – předpoklad 

 

D) Další informace: 
• Vánoční setkání 2020 = zrušeno 
• Vánoční trhy – budou realizovány na Masarykově náměstí 
• Dobrovolník roku – osobní návštěva a poděkování pana náměstka v 

organizaci dobrovolníka 
• Prosinec 2020 – snad spuštěné nového webu KP Ostrava 
• Revize finální verze Katalogu sociálních služeb – prosinec 2020 – na revizi 

bude cca 1 týden = revize zabere cca 10 min 

 

3. Karty aktivit 
Vyhodnocení karet aktivit za rok 2020 

• Příprava vyhodnocení karet aktivit za rok 2020 
• Využití prostoru pro přípravu – individuálně se zamyslet, jako aktivity 

realizovány, jaké ne 
 
Termín vyhodnocení cca 1/2021 

• Karty aktivit pro rok 2021 
• Nutno aktualizovat karty aktivit na rok 2021 
• Zamyslet se nad realizovatelností aktivit v roce 2021 
• Termín pro aktualizaci bude cca 2/2021 

 
 

4. Diskuse 

Členové pracovní skupiny diskutovali stav a situaci služeb a aktivit v době 2. vlny 
pandemie COVID 19, představovali a diskutovali o přípravě, plánech a aktivitách 
pro rok 2021. 

 



 

 

5. Různé 
Další jednání pracovní skupiny se uskuteční nejspíše v lednu 2021. 

 

 

Michal Panáček 

Manažer PS 


