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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ ŽIDOVSKÉ OBCE V OSTRAVĚ
Rok 2017 byl, jako obvykle, nabitý událostmi, které měly za úkol obohatit náboženskými,
kulturními i vzdělávacími akcemi.
Z následujícího textu bude zřejmé, že se nám leccos podařilo, ale na obci se neděly jen příjemné
a užitečné akce. K našemu velkému překvapení jsme byli kontaktováni kpt. Sýkorou, pracovníkem
odboru hospodářské kriminality Policie ČR kvůli anonymu, který jim byl zaslán. Jen z kontextu
toho, které doklady po nás žádal, jsme pochopili, že se anonym týkal našich dvou nemovitostí –
Ostravice a Bělidlo. Po osobní návštěvě pana kpt. Sýkory a vysvětlení okolností, které se týkaly
těchto dvou nemovitostí jsme byly i s paní Bc. Alenou Ševčíkovou předvolány k podání vysvětlení
přímo do sídla odboru hospodářské kriminality, kde byl pořízen záznam našeho vysvětlení. Byly
jsme požádány o dodání dalších dokumentů, např. Stanovy ŽOO, zápisy z představenstev, pověření
o prodeji Ostravice atp. Považovali jsme tuto záležitost za ukončenou, ale ještě dvakrát jsme byli
osloveni a požádáni o další a další podklady. K našemu velkému překvapení se dostavil do naší
kanceláře další důstojník z odboru hospodářské kriminality a zase na základě anonymu. Zjistilo se,
že tentokrát byl z městského odboru PČR. Vysvětlili jsme mu, že toto šetření už bylo provedeno
kpt. Sýkorou z krajského odboru hospodářské kriminality Policie ČR.. Pan poručík pak řekl, že se
s panem kapitánem spojí a materiály si vyžádá od něj. Tak teď jen čekáme, odkud se objeví další
vyšetřovatel anonymního udání. Výsledek šetření se samozřejmě nedozvíme, jelikož se jednalo
o anonymní udání, takže o něm není koho informovat.Velmi mne mrzí, že ať se snažíme jakkoliv,
vždy se najde v našich řadách někdo, kdo sabotuje naši práci, kterou konáme ve prospěch členů naší
komunity.
Dále, znovu proběhla jednání s panem náměstkem Kajzarem (Statutární město F-M) o pokračování
naší spolupráce na údržbě židovského hřbitova (kulturní památky) ve Frýdku-Místku. Při této
příležitosti bylo podepsáno memorandum o naší spolupráci i v budoucnosti.
V rámci festivalu TEMPLFEST došlo také k odhalení obnoveného památníku na Zeyerově ulici.
Znovu bych ráda poděkovala všem dárcům, kteří na památník přispěli (viz úvodní foto).
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Templfest – 6. ročník
Úterý 21. 3. 201
16:00 hod - vstup volný
Místo konání: Katedrála Božského Spasitele, náměstí
Msgre. Šrámka
Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Poruby „Svatá
země – Izrael“
Vystupuje Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily z
Ostravy – Svinova pod vedením Petry Kubenkové.

Středa 22. 3. 2017
Místo konání: KNIHCENTRUM – Dům knihy,
Smetanovo náměstí 8
Profesor Alexandr Tomský - " Velké partnerství
- židovské a řecké myšlení jako základ evropské
civilizace."

Čtvrtek 23. 3. 2017
14:00 hod - vstup volný
Místo konání: Moravská Ostrava, ul. Zeyerova
Odhalení nové pamětní desky poblíž místa, kde stávala
hlavní ostravská synagoga.

KNIHCENTRUM – Dům knihy, Smetanovo náměstí 8
Karol Sidon (Chaim Cigan) – autorské čtení ze
závěrečného dílu tetralogie
„KDE LIŠKY DÁVAJÍ DOBROU NOC “
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Divadlo Stará aréna, 28. října 49/23
Talkshow Tomáše Novotného
Hosty Tomáše Novotného, v premiéře nového
programu Templfestu budou vrchní zemský rabín
a spisovatel Karol Sidon, katolický kněz a ředitel TV
Noe Leoš Ryška a senátor František Bublan.

Pátek 24.3.2017
17:00 hod Minikino kavárna, Kostelní 3
Koudelka fotografuje Svatou zemi
Dokument / 2015 / Gilad Baram / Izrael / Česká republika / Francie/ 92 min
19:30 hod Místo konání: Minikino kavárna, Kostelní 3
Ďáblova dílna Drama/ 2007/ Stefan Ruzowitsky/ Spolková republika Německo / Rakousko/ 98 min
Sobota 25. 3. 2017, 14:30 – 21:30 hod
moderují p. Jiří Sedláček a Vladimír Polák
Kulturní centrum Cooltour, Výstaviště Černá louka, pavilon C1
14:30 
Simcha – klezmer v sukních, ostravská klezmerová kapela v dámské sestavě
Kavárna
15:45 Pavlína Polohová - Nahlédnutí do světa
židovské sváteční kuchyně
– s ochutnávkou židovských specialit

17:00 
Shum Davar – klezmerové, romské, balkánské, slovenské, gruzínské, arménské a běloruské
melodie v podání kapely, kterou tvoří hudebníci z Běloruska, Gruzie, Slovenska a České republiky.
Kavárna
18:15 
David Shorf – povídání novináře a bývalého izraelského vojáka o jeho blízkovýchodní
zkušenosti z první ruky
Nová scéna
19:30 
Happening PAMATUJ (Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily)
20:00 
Tomáš Novotný - Žalmy v hebrejských kánonech – meditativní zastavení nad
starozákonními texty v úpravě legendy židovské hudby Tomáše Novotného
20:30 
Beata Hlavenková – Theodoros – sólový koncert jedné z vůdčích osobností jazzové
a alternativní scény, klavíristky a skladatelky. Za album Theodoros získala Beata Hlavenková v
roce 2013 prestižní ocenění Anděl, a to v kategorii jazz a blues.
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Vydali jsme knihu
Dne 7. 12. 2017 proběhlo v antikvariátu
a klubu Fiducia slavnostní uvedení monografie Židé
na Ostravsku, kterou zpracoval pan Mgr. Daniel
Baránek. Práce na knize trvala dva roky a bez pomoci
NFOH, SMO a mnoha štědrých dárců by bylo velmi
obtížné knihu vydat. Ráda bych poděkovala dárcům,
jak členům naší obce, tak i našim příznivcům, kteří
nemalými částkami přispěli na tuto dobrou věc.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Rudolfu
Grossovi, paní Anastázii Osičkové, paní Lidii
Kohutkové, paní Dagmar Pavlíkové, paní Mileně
Slaninové, manželům MUDr. a Ing. Vodvářkovým
a dalším, kteří přispěli pomocí programu Startovač.
Děkuji také Krnovské synagoze, z.s. jako celku
a posléze i jejím členům paní MUDr. Evě Pončové,
Jiřímu Strnadovi, Petru Tesařovi, Petru Suchému
a dalším příznivcům.

Vnášení Tóry
Jako předsedkyně Židovské obce jsem byla pozvána na
událost, která se konala dne 22. října 2017 na Židovské
obci v Olomouci. Jednalo se o vnesení původní
olomoucké Tóry, kterou se podařilo získat. Toto
pozvání nebylo možné nepřijmout a tak jse se v neděli
22. října vypravila do Olomouce, abych na vlastní oči
viděla a také emociálně prožila tento zážitek a oslavu.
Začátek celé slavnosti byl zahájen ranní bohoslužbou –
šachrit, naplněná modlitebna se modlila a zpívala, vč.
žen, se kterými jsem seděla. Poté nastal okamžik, kdy
sofer zahájil dopisování Tóry a kdy k tomuto aktu byli
zváni přítomní významní hosté a této cti se dostala
i mně. Byl to zážitek, moci se dotýkat pera (husího
brku) a psát písmeno M. Sofer mi vysvětlil, že je to velká čest psát právě toto písmeno, jelikož M
je prvním písmenem jména Moše (Mojžíš) , který byl Nejvyšším pověřen vyvést Židy z Egypta.
Dopisování Tóry trvalo více než dvě hodiny a mezitím jsem potkala a promluvila si mnohými
pozvanými hosty. Jako první se ke mně přihlásil pan velvyslanec státu Izrael Daniel Meron, zeptal
se jak se mám a pověřil mne, abych vyřídila pozdravy naší židovské obci. Setkala jsem se s paní
ministryní Michaelou Marksovou, s panem rabínem Sidonem, ale i se zástupci Memorial Scrolls
Trust a dalšími hosty.
Na obci panovala radostná atmosféra a po dopsání Tóry byla tato vnesena do modlitebny. Tento
obřad byl veselý a dojímavý zároveň, jelikož Tóru postupně nesli významní hosté, tančili, zpívali
a radovali se. Asi po půl hodině pan předseda Petr Papoušek slavnostně uložil Tóru do Aron
ha-kodeš.
Poté na nás čekalo bohaté občerstvení, připravené místními kuchaři v jejich košer kuchyni.
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Ještě jednou musím zdůraznit, že takový zážitek se asi často neopakuje a proto jsem šťastná,
že jsem se mohla toho svátku zúčastnit.
Dne 17. září 2017 uplynulo 75 let od odjezdu prvního ze 4 zářijových transportů ostravských židů
do Terezína. U této příležitosti jsme uspořádali slavnostní pietní akt u Památníku před Hlavním
nádražím v Ostravě – Přívoze. Program, který jsme připravili, opět oživil svým vystoupením
pěvecký sbor a za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu
města Ostravy a předsedy Federace židovských obcí ČR pana ing. Petra Papouška jsme
si připomněli tuto neblahou událost.
Další událostí, která proběhla koncem roku 2017 byly volby do představenstva a revizní komise
ŽO v Ostravě. Vzhledem k událostem, které po volbách následovaly (stížnosti směrované RK
FŽO), je nutné uvést, že volby proběhly (stejně jako v minulých letech) naprosto podle Stanov
a Volebního řádu Židovské obce v Ostravě. Veškeré dané termíny a způsob voleb byl dodržen,
v termínu daném Volebním řádem nedošlo k žádným připomínkám ze strany členů, kteří se voleb
zúčastnili jak osobně, tak i korespondenčně. Od voleb uplynulo skoro půl roku a my neustále
zápasíme s nesmyslnými udáními a stížnostmi, které jsme nuceni vysvětlovat a dokazovat. Je třeba
podotknout, že i když se snažíme pro naše členy zajistit bohatý vzdělávací, kulturní a náboženský
program, stále musíme čelit nepříjemnostem, které nám způsobuje několik málo našich členů.

POSLÁNÍ ŽIDOVSKÉ OBCE V OSTRAVĚ (ze Stanov ŽOO)
Židovská obec v Ostravě, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem „Židovská obec
v Ostravě“, IČ 00562602, (dále jen ŽOO) sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR
a hlásící se k židovskému náboženskému vyznání, židovské národnosti nebo původu, kteří nejsou
členy jiných ŽO, sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR (dále jen FŽO), příslušníky jiných
církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými orgány ŽO přijati za členy ŽO.
ŽO je členem Federace židovských obcí v České republice, jejíž činnost upravují samostatné
stanovy. ŽOO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona 3/2002 Sb. v platném znění.
ŽOO zajišťuje zejména náboženský a kulturní život svých členů a jejich sociální potřeby. V okruhu
své působnosti pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky
apod.), pokud o ně nepečuje FŽO.
ŽOO v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá
k všeobecnému vzdělání o judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. ŽOO aktivně
vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti
jakékoliv diskriminaci a chrání památku židovských obětí šoa. ŽOO může podporovat a účastnit
se činnosti jiných organizací a institucí.
Územní působnost je vymezena radou FŽO na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín, Opava,
Ostrava a Vsetín.

7

ORGÁNY ŽOO
PŘEDSEDKYNĚ:
PŘEDSTAVENSTVO:
REVIZNÍ KOMISE

PhDr. Milena Slaninová
Dagmar Pavlíková, Rudolf Gross, Filip Hess, Bc. Anastázie Osičková
Ing. Michal Salomonovič - předseda
Lidia Kohutková, Erika Markovičová

ZÁSTUPCI VE FEDERACI ŽIDOVSKÝCH OBCÍ ČR
RADA FŽO:
REVIZNÍ KOMISE FŽO:

PhDr. Milena Slaninová
Helena Jüngerová

Přehled členské základny
Židovská obec v Ostravě vykazovala ke konci roku 2017 100 členů, tabulka dle věku:
Věk:

3

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

19-40

19 –40

41-60

41-60

61-80

61-80

4

13

 11

 17

 30

Muži

Ženy

80+
9

80+
13

Celkem bylo v roce 2017 100 členů obce a přijato bylo (se schválením vrchního zemského rabína)
11 nových členů. Bohužel, v průběhu roku nás opustily 3 členky a to paní Mgr. Zuzana Skácelová,
Hana Olívková a Věra Revendová.Nechť je jejich duše přijata do svazku živých.
Nejstarším členem obce je z mužů pan Alfréd Synek, který se narodil v roce 1925 a z žen paní
JUDr. Eva Jiřičná, která se narodila v roce 1926. Členská základna má ve svých řadách 22 členů
starších 80 let. Musíme konstatovat, že se nám podařilo získat nové mladé členy, a to v počtu 6
členů. Jednalo se o děti, resp. vnoučata našich stávajících členů.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Protože naše Židovská obec nemá stálého rabína ani kantora, konají se bohoslužby
nepravidelně. Oslavili jsme však všechny nejdůležitější svátky. Jelikož v sídle na Tovární ulici
není dostatek místa pro větší počet účastníků, probíhají bohoslužby v naší modlitebně,
ale společné oslavy svátků, kterých se obvykle zúčastňují i rodinní příslušníci, resp. i naši
přátelé, se konají v hotelu Harmony.
Slavili jsme svátky Tu Bišvat, Purim, Pesach, Roš Hašana a Tašlich, Jom Kipur a Chanuka. Máme
svou vlastní suku a proto jsme svátek Sukot oslavili na své obci. V průběhu roku jsme několikrát
přivítali i Kabalat Šabat s kantorem panem J. L. Smělým Bohoslužbu na svátek Jom Kipur vedl pan
kantor Josef L. Smělý. Při této příležitosti bych ráda jménem představenstva (a to za všechny
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členy), poděkovala paní Erice Markovičové, která nás vždy překvapila skvělým pohoštěním.
VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
V průběhu roku zorganizovala ŽOO několik přednášek z úvodu do judaismu, dva poznávací
zájezdy za židovskými památkami a to do Prahy a do Boskovic. V obou případech jsme měli
skvělé průvodkyně a tak jsme se dozvěděli mnoho pro nás nových a překvapivých informací.
Mnoho dalších akcí probíhalo pro naše členy v rámci Klubu seniorů, jehož činnost je popsána
níže.

Zpráva o činnosti klubu seniorů ŽOO v roce 2017
Klub seniorů se schází už 3 rok vždy první pondělí v měsíci. Účast je 20 – 25 členů a návštěvy, což
jsou: dobrovolnice, zástupci Charity, Podané ruce. Klub je financován ŽOO. Příspěvek ŽO je 10
000 Kč a další peníze jsou zisk z příspěvku na občerstvení. Cíl Klubu je, aby naši členové nebyli
tak osamělí a také, aby načerpali nové vědomosti. Proto jsou organizované různé přednášky, které
vedou fundování lidé. Třeba kantor Smělý na téma židovské svátky a tradice. Dále se seznamujeme
s židovskými památkami v České republice formou výletů a zájezdů a to ve spolupráci s ŽO. Další
náplň klubu je návštěva divadelních představení.
V prvním pololetí jsme navštívili divadlo 6x. Návštěva kantora Smělého se uskutečnila o svátcích
TuBišvat a Pesach. Ve spolupráci s ŽO jsme uspořádali opékaní vuřtů a vzpomínku na členy, kteří
už nejsou mezi námi. V červnu jsme ve spolupráci s ŽO navštívili Prahu, kde jsme si prohlédli
židovské památkky, hřbitov a synagogy. Přes prázdniny se klub nekonal.
V září jsme opět zahájili činnost klubu. Ve spolupráci s ŽO jsme navštívili židovské město
v Boskovicích. Pro členy klubu byl organizován zájezd do Prahy na komentovanou prohlídku
Národního divadla.
V měsíci říjnu se konala přednáška Mgr. Jany Zachové na téma Mezilidské vztahy. Také jsme
navštávili představení v divadle Mír.
V měsíci listopadu jsme vyslechli přednášku kantora Smělého na téma židovské trdice – narození
dítěte.
V měsíci prosinci budeme organizovat veselé odpoledne, které bude 4. 12. 2017 ve 13 hod.
Chtěla bych tímto poděkovat za spolupráci agentuře Tikvah a také dobrovolnicím z klubu, které mi
pomáhají s přípravou občerstvení paní Jeřábkové, Niecielnikové, Gregorové, Lyčkové.
Zpracovala Helena Jüngerová

SOCIÁLNÍ INNOST
ADP Tikvah – Staráme se o seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního
stavu nebo kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z Ostravy a okolí. Zvláštní důraz je kladen
na klienty přeživší holocaust.
Personální zajištění:vedoucí + soc.pracovník 1 úvazek, 4 pečovatelky – plný úvazek
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Mzdy zaměstnanců naší pečovatelské služby nehradí naše obec. Vše je financováno z grantů.

Pravidelné pečovatelské služby denního charakteru na základě Smlouvy o poskytování sociálních
služeb využívá 18 klientů.
Rozdělení klientů dle věkových kategorii :
Senioři 60-69 let

1

Senioři 70-79 let

5

Senioři 80-89 let

8

Senioři 90 a více let

4

Z toho 14 klientů žije samo, 2 manželské páry a 2 klienti bydlí ve společné domácnosti s druhou
generací.
Grantu z Claims Conference využívá 37 klientů.

Finanční podpora pro rok 2018:
Nadační fond obětem holocaustu, Statutární město Ostrava, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Claims Conference.
V tuto chvíli jsme podali zádosti o granty na rok 2018 – o výsledku dotací budeme informovat
představenstvo ŽO a bude sestaven rozpočet ADP Tikvah na rok 2018.

Sociální komise: V letošním roce bylo obměněno složení sociální komise – z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu paní PhDr. Věry Andrysíkové byla představenstvem obce
nahrazena paní MUDr. Věrou. Lasákovou. Další členové paní Bc.Anastázie Osičková a pan Filip
Hess v komisi zůstávají i nadále.
Členové obce, kteří se ocitli v sociální nouzi se mohou zde obrátit s žádostí o pomoc. Komise nemá
žádná plošná kritéria pro činnost a jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně podle potřeb
žadatelů a možnosti ŽOO. Předložené žádosti pro sociální komisi přijímá p.R. Hrouzková, která
provede řádné sociální šetření a případ předloží komisi. Na základě předložených materiálů komise
buď rozhodne – a rozhodnutí předloží ke schválení představenstvu ŽOO nebo si vyžádá další
podklady, které k rozhodnutí potřebuje či přizve žadatele k osobnímu jednání. Rozhodnutí pak
komise vydá až po celkovém šetření.
Tuto možnost v letošním roce využila jedna členka ŽO.
Kontroly – 29.8. 2017 proběhla kontrola grantu CC – zástupkyní FŽO – Mgr. Ditou Šnajdrovou
a vedoucím pro východní Evropu panem Mag.Markusem Feursteinem, MA, z Vídně – kontrola
proběhla úspěšně.
8.9.
2017 kontrolovala činnost agentury Bc. Lenka Košáková,Dis., ze Statutárního města Ostrava
– shledala vše v pořádku. Zápis z kontroly je k dispozici k nahlédnutí.
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Dne 22. 6. 2017 proběhla na hlavním Masarykově náměstí v Ostravě akce Lidé lidem - přehlídka
sociálních služeb a souvisejících aktivit, na jejíž přípravě jsme se tradičně aktivně podíleli a kde
jsme představili naši Agenturu široké veřejnosti. Za tuto práci jsme dostali pochvalu sociálního
odboru města Ostravy.
Závěr: Jménem všech zaměstnanců: Upřímně bychom chtěli poděkovat odstupujícímu
představenstvu ŽO Ostrava (zvláště paní předsedkyní) za příznivé pracovní podmínky, které
jsou k naší práci tvořeny. Děkujeme i za zvýšení mezd a celkovou pracovní atmosféru. Moc si
toho vážíme. Nebereme to jako samozřejmost, velice si to ceníme a doufáme, že na dobrou
práci navážeme i s novým představenstvem, kterému tímto gratulujeme ke zvolení.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŽOO V ROCE 2017
Hlavní náplní Židovské obce v Ostravě je náboženská činnost, údržba hřbitovů a památníků
šoa, vedle toho se také zabývá hospodářskou činností, a to je příjem z nájmů nemovitostí a
pozemků. Tyto získané finanční prostředky přerozděluje ŽO v Ostravě na financování provozních
nákladů, na náboženskou činnost, ale také přispívá na činnost Klubu seniorů, oslavu židovských
svátků atp...
I když se snažíme hospodařit úsporně, přesto jsme závislí na darech a dotacích.
Židovská obec v Ostravě má v roce 201 3 stálé zaměstnance.
Přehled dotací a grantů, které jsme získali na rok 2017
V roce 2017 jsme získali finanční prostředky z projektů Nadačního fondu obětem holocaustu,
Federace židovských obcí, Statutárního města Frýdek-Místek, Statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje a Claims Conference.
Tyto projekty jsou vyúčtovávány dle daných pravidel a smluv.
● Federace židovských obcí
Péče o židovské kulturní dědictví

300 000 Kč



Dar Židovského muzea v Praze je věnován na podporu provozních nákladů ŽO v Ostravě jako
je: náboženská činnost, jízdné RK, kulturní a společenská setkání při příležitosti židovských
svátků, údržba židovského majetku, opravy, spotřební materiál, pohonné hmoty, dlouhodobý
hmotný majetek.
● Nadační fond obětem holocaustu
Program Obnova
Oprava náhrobků na židovském hřbitově ve F-M.
120 000 Kč
Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na
území České republiky. U nás se jedná především o hřbitov ve F-M.
Program Budoucnost
Dějiny židovské komunity v Ostravě
50 000 Kč
Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit.
Finanční prostředky z této dotace byly použity na napsání monografie ,,Židé na Ostravsku."
Program Připomínka
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Nezapomeňme, ŠOA je stálehrozbou
40 000 Kč
Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí šoa a vzdělávacích aktivit. U
nás to jsou především přednášky a besedy přeživších na školách.

● Statutární město Frýdek Místek
Neinvestiční dotace- údržba hřbitova ve Frýdku - Místku

50 000 Kč

Tato dotace je především určena na údržbu židovského hřbitova ve Frýdku - Místku, kde máme
jedinou kulturní památku.
●

Statutární město Ostrava

90 000 Kč

Finanční prostředky byly využity na vydání monografie:Židé na Ostravsku
● NFOH Program Péče
pro členy ŽOO - terénní pečovatelská služba
600 000 Kč
Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt
seniora v domácím prostředí a dodat mu profesionální sociální služby. Služby v terénu přinášejí
seniorům důstojnost, nezávislost a bezpečí.

● Claims Conference
Pro členy, kteří spadají do podmínek grantu ŽO – terénní pečovatelská služba
SO41na rehabilitační pobyt pro členy, kteří spadají do podmínek grantu

5 999 566 Kč
33 000 Kč

● Statutární město Ostrava
ŽO ADP Tikvah – terénní pečovatelská služba

300 000 Kč

● Moravskoslezský kraj
Sociální středisko pro členy – terénní pečovatelská služba
● ŽO v Ostravě přispěla na Klub seniorů

180 000 Kč
10 000 Kč

tato částkabyla využita pro členy ŽOO na kulturní akce a občerstvení.

Kontroly :
Kromě kontrol na OSSZ, FÚ se pravidelně scházela RK ŽO v Ostravě, která kontrolovala
postupně správnost účetních dokladů, a to jak na příjmových dokladech, tak na výdajových
dokladech. RK ŽO v Ostravě neshledala žádné závažné nedostatky. Účetní doklady jsou vedeny
dle pravidel o účetním zákonu. RK ŽOO také kontrolovala hospodaření na ŽOO a vyúčtování
grantů a dotací, které byly vyúčtovány dle grantových pravidel
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