
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   22. 9. 2021, 13:00 – 15 hodin   

MÍSTO KONÁNÍ:  Anulika, Dr. Martínka 1656/2, 700 30 Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Přivítání členů PS 

2. OPTIMKO – scénáře budoucnosti  

3. Informace z manažerského týmu 

4. Aktuální informace ze služeb a aktivit 

5. Diskuse 

6. Různé 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Manažer PS přivítal členy pracovní skupiny na jednání PS a poděkoval za jejich 

osobní účast. 

 

2. OPTIMKO – scénáře budoucnosti  

Manažer pracovní skupiny přivítal zástupce Ostravské univerzity, kteří provedli 

pracovní skupinu scénáři budoucnosti. Pracovníci OU následně zašlou zápis 

pracovní skupině. 

Scénáře budoucnosti budou součástí širší analýzy v rámci projektu OPTIMKO. 

 

3. Informace z manažerského týmu 

Manažer PS informoval členy PS o informacích z manažerského týmu: 

Vyhlášení výběrového řízení: 16. září 2021 

• Termín pro příjem žádostí: 18. – 27. října 2021 

• Způsob podávání žádostí: elektronicky přes aplikaci Portex (sociální služby a 

část aktivit) a formulář EvAgend 

• Projednání v orgánech města: prosinec 2021 a leden 2022 

• Nové změny: 



 

 

• zrušení limitu 1.000 Kč na hotovostní platby 

• nově uznatelný náklad – potraviny 

• nově neuznatelný náklad – bankovní poplatky, správní režie, jiné 

osobní náklady s výjimkou stravenek 

 

Harmonogram tvorby nového KP – 6. KP 

- 9-12/2021 – aktivity k tvorbě podkladové analýzy 

- 12/2021-01/2022 – oslovení Mob, odborů MMO, statutárních zástupců NNO 

- 01-04/2022 – jednání PS (cíle, opatření, aktivity) 

- 04-06/2022 – kompletování podkladů z PS na MT 

- 06/2022 – připomínkovací řízení 

- 08/2022 – jednání komise RM 

- 09/2022 – jednání RM a ZM 

 

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR  

- Vyhlásil - Nominace na Osobnost neziskového sektoru 2021 

- Nominace: https://forms.gle/EG6BieroztvYeDfm6, případně formulářem ve 

Wordu (viz příloha)  

- Termín: do 30. 09. 2021 

 

Vánoční trhy  

- Termín 26.11-23.12.2021 

- Místo konání. Masarykovo náměstí 

- Otevírací doba: 11:00-20:00 hodin 

 

4. Aktuální informace ze služeb a aktivit 

Paní Změlíková informovala pracovní skupinu o stavu transformace Čtyřlístku a 

možnosti podávat žádosti o umístění. 

 

Manažer PS informoval, že na následující pracovní skupině bude třeba zvolit nového 

manažera pracovní skupiny. Vyzval členy pracovní skupiny, aby zvážili svou 

kandidaturu na pozici manažera. 

 

Paní Řezníčková informovala pracovní skupinu o zajištění sociálních svozů 

bariérovým automobilem. 

 

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 14. 10. 2021 od 13 hodin 

v prostorách Čtyřlístku v Muglinově. Součástí jednání pracovní skupiny bude 

představení organizace Světlo autismu, z.ú. a Arkády. 

 

Michal Panáček 

Manažer PS 

https://forms.gle/EG6BieroztvYeDfm6

