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Vyhodnocení dotazníku COVID 19 - dopady vládních opatření na projekty - 

dotace 

Termín sběru dat: 30. března - 2. dubna 2020 

Respondenti: Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti 

Počet vyplněných dotazníků: 32 

Bylo možné zadávat více než jednu odpověď. 

 

Jiné: 

 Dotace obcí a městských částí 

 Visegrad fund 

 Magistrát hl. města Prahy 

 Zaměstnanecké granty 

 Nadace 

 Generální konzulát Polské republiky v Ostravě 

 

 

Jiné: 

 Budou ještě další dotační tituly, u nich peníze očekáváme až po schválení.  
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ano ne částečně jiné

2. Dotace na rok 2020 máme již na účtu
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Jiné: 

 Očekáváme to 

 Schválili projekt, který z logických důvodů nelze realizovat a nechce časový posun 

 Prozatím ne, ale dotace se prodlužují. V loňském roce již byly některé dotace odsouhlaseny, 

nyní ne 

 Zatím nemáme schválenou dotaci z MŠMT 

 Kofinancování z firemního sektoru je ohrožené 

 Některé dotace byli odložené, příp. nebyli poskytnuté z vícerých důvodů 

 Zatím oficiálně ne 

 Někteří informovali o tom, že se to může stát.  

 

Jiné: 

 U některých částečně (zejména primární prevence) 

 Nedá se nyní určit, některé věci se dají posunout, ale jde o to na kdy 

 Prozatím ne. Pokud bude toto období delší - déle jak dva měsíce, ano 

 Jsme ve skluzu s naplněním závazku počtu klientů. Důvodem je zákaz volného pohybu osob a 

možnost nákazy 

 U jedné služby pravděpodobně nedodržíme lůžkodny, za nesplnění je krácení dotace 
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3. Zrušil vám již některý poskytovatel příslib 
dotace pro letošní rok z důvodu epidemie 

koronaviru?
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4. Hrozí vašemu projektu již nyní reálně 
nenaplnění účelu dotace?
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Jiné: 

 Dopady karantény se u nemocných budou protahovat déle, než bude vyhlášen mimořádný 

stav, dá se tedy očekávat celkové snížení návštěvnosti po relativně delší období 

 Dotace čerpáme na poskytování registrovaných sociálních služeb, zatím neregistrujeme 

konkrétní dopady, které by mohly mít vliv na realizaci služby 

 Zatím bez posouzení 

 Zejména zdravotní - jak tělesné, tak psychické. Členky přerušily rehabilitaci, cvičení a plavání 

a to může mít vliv na jejich zdravotní stav 

6. Uveďte příklady aktivit - zrušené bez možnosti náhrady: 

 Jde o komplexní dopad, aktivity sice je možné posunout v čase, ale pravděpodobně se jejich 

realizace nevejde do kalendářního roku na straně odběratele (školy), protože ten bude sám 

sanovat svou činnost. Zrušení bez náhrady tedy hrozí spíše  ze strany odběratele 

 Konference v zahraničí, veškerá projektová setkání v zahraničí - nezvládneme z důvodu času 

života projektu - jednáme o prodloužení a posunech 

 Zrušení mezinárodní akce  

 Lékařský zákrok pacienta, na který jsme dostali peníze od kraje a který byl zrušen 

 Aktivizační služby, vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity pro děti a rodiny 

 Pobyty dětí z dětských domovů. Není to úplně jisté, zda se je všechny, naplánované na jarní 

měsíce podaří posunout tak, aby se podařily všechny uskutečnit 

 Skupinové aktivity - cvičení, vycházky, čajovny, vzdělávání 

 Např. projekt rehabilitace - procedury v těchto měsících nenaplníme, sociální podnik - dva 

měsíce výpadek, nesplníme indikátory 

 Zavřené centrum denních služeb 

 Zákaz poskytování sociálně aktivizačních služeb-nyní se připojujeme k žádosti o modifikaci 

zákazu na poskytování služby jinou formou než osobním potkávání se 

 Krizovou pomoc, kterou rodina potřebuje bezodkladně, protože hrozí eskalace napětí v 

rodině, případně je výsledek jednání s rodinou navázaný na termín soudního řízení 
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5. Předpokládáme, že opatření vlády proti epidemii 
koronaviru budou mít následující dopady:
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 Rehabilitační pobyt, benefiční koncert 

 Víkendový pobyt pro 6 rodin 

 Stáže v naší organizaci za úplatu, cateringy a jarmarky, kterých, jsme se měli účastnit, provoz 

kaváren a pekárny, zrušené dodávky pečiva našimi zákazníky 

 Rehabilitační cvičení, plavání, členské schůzky, osobní schůzky s členkami 

 V případě dobrovolnictví, kde dobrovolnicí chodí do sociálních a zdravotních zařízení 

 Kurzy s uživatelkami, individuální plánování 

 Skupinová terapie u lidí, kteří nemají možnost se v takovém počtu připojit on-line 

7. Uveďte příklady aktivit, které lze přesunout: 

 Valná hromada 

 Prezenční školení cílové skupiny, vzdělávací akce, konference 

 Osvětové akce (některé) 

 Osobní kontakty s klienty 

 Individuální poradenství - nyní online 

 Benefiční akce (některé) 

 Kulturní aktivity a akce, víkendové skupinové výjezdy, skupinové aktivity pro klienty 

 Nábor nových klientů, rodičovské skupiny, výcvik dobrovolníků, rodinné konference, kontakty 

mezi dobrovolníky a klienty se realizují jinými komunikačnímu kanály 

 Plánované aktivity s dětmi (doučování, sportovní aktivity, zájmové kroužky) budeme 

provozovat až po odeznění pandemie 

 Diagnostiku dětských klientů, při které využíváme specifické pomůcky a techniky 

 Individuální konzultace, které nejsou akutní 

 Dny otevřených dveří v sociálních službách 

8. Uveďte příklady výstupů projektů, které nebudete schopni dosáhnout: 

 Celkový počet účastníků jednotlivých akcí 

 Nejsme schopni vyčerpat prostředky na zahraniční cesty z důvodu nemožnosti vycestovat 

 Terénní sociální služba v takovém rozsahu, v jakém byla avizována 

 Především splnit časové nastavení projektů se vzdělávacím zaměřením  

 Rehabilitační a volnočasové aktivity dětí z dětských domovů - v jaké míře, není jisté 

 Počet aktivit v roce - výpadek delší než jeden měsíc nebudeme schopni saturovat jindy, počet 

odsloužených hodin v přímé péči, návštěvnost skupinových aktivit bude snížená 

 V rámci sociálního podniku - navyšování tržeb, nenaplnění tréninku osob OZP 

 Nesplníme indikátory, přerušení rekvalifikačního kurzu 

 Počet intervencí a kontaktů v návaznosti na síť sociálních služeb, nadbagatelní podpora v 

evropských projektech, účastníci kurzů, tréninková pracovní místa 

 Počet hodin přímé práce, počet klientů, počet dobrovolníků, počet uspořádaných rodinných 

konferencí 

 Počty hodin poskytnuté péče, počty lůžkodnů, počty skutečně odpracovaných úvazků (naše 

služby jsou uzavřeny dle nařízení vlády ze dne 16. 3. 2020) 

 Nedosáhneme plánovaných hodin přímé práce s klienty - v závislosti na délce trvání 

pandemie 

 Výstupem projektu měla být metodika inovativního způsobu práce OSPOD, soudu a NNO s 

ohroženými rodinami - závažný nedostatek vznikne tím, že nebudeme mít dost klientských 

rodin, na validaci práce 

 Nákup kompenzačních pomůcek pro děti s DMO letos vůbec nehrozí 
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 Určitě nebudeme schopni naplnit roční cíle jednotlivých středisek, které jsou navázány na 

běžný provoz 

 Pokud nám nebude umožněn jiný termín, tak nejsme schopni dodržet podmínky 

poskytovatele (uznatelné náklady v určitém období, vyúčtování dotace v daném termínu, 

apod.) 

 Počet setkání skupinových terapií za rok, počet návštěv v dobrovolnických aktivitách 

 

Jiné: 

 Organizování pomoci od dárců 

 Uvolnění specialistů pozastaveného projektu na práci na lince pomoci ohroženým obyvatelů 

města, navýšení metodické činnosti - příprava na převedení složitějších úkonů do online 

poskytování 

 Aktivity probíhají online – vzdělávání, konzultace, jazykové kurzy… 

 Informování pacientů stran dopadu koronaviru, webináře pro pacienty, distribuce roušek 

 Realizujeme projekty, které nevyžadují přítomnost klientů, depistáže 

 Online práce s klienty 

 Home office - výuka PC nevidomých a slabozrakých na dálku, telefonické kontaktování a 

potřeby zejména osamělých klientů, rozesílání roušek, psychologická podpora a řešení 

problémů nevidomých a slabozrakých klientů 

 Informování ve vyloučených lokalitách, distribuce ochranných pomůcek 

 Reagujeme na situaci, promýšlíme a zavádíme jiné formy poskytování programů, revidujeme 

metodiky, pracujeme na evaluaci projektů 

 Šití roušek a rozvoz nákupů nenaplní úvazky všem pracovníkům 

 Některé aktivity jsme zastavili, poradenství a terapie nabízíme online 

 Zajišťování desinfekčních prostředků pro naše služby 

 Konzultace místo osobních - máme on-line. Pouze krizové probíhají osobně 
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9. Uveďte aktivity, které realizujete místo činností 
hrazených projektů
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Jiné: 

 Zachování projektů jimiž jsou realizovány kontinuálně poskytované sociální a školské služby, 

umožnit hradit z dotací i překážky na straně zaměstnavatele 

 Být v hodnocení grantů za rok 2020 shovívaví 

 Pomohlo by nám např. vědět, v jakém režimu budou poskytovány dotace z ÚP na chráněná 

pracovní místa 

 Vypsat další dotační tituly, které pomohou řešit pokrytí ztrát v příjmech souvisejících s 

povinným pozastavením služeb (u hrazených služeb dochází k výpadku příjmů od klientů, 

příjmů za prodej výrobků, zaměstnancům služeb jde plná mzda) 

 Možnost prodloužit projekt o: v závislosti na trvání nouzového stavu, nyní minimálně o 3 -6 

měsíců 

11. Uveďte typy doposud nezpůsobilých výdajů spojených s 

nerealizací/zrušením/zkrácením aktivit, které máte: 

 Prozatím naše výdaje nejsou vyjma nejasného postavení překážek nezpůsobilé, ale bude 

nutné měnit výši položek a strukturu rozpočtu 

 Mzdové náklady na přípravu pobytu, zajištění ubytování 

 Nájem a energie za nevyužívané kanceláře v době práce z domova; mzdy pracovníků, kteří 

nemohli vykonávat přímou práci s klienty, protože byl zákaz volného pohybu osob 

 Odměna koordinátorky akce, která byla v přípravách, ale zrušena 

 Nájem prostorů, mzdy zaměstnancům, vedení účetnictví 

 Např. v rámci sociálního podniku - propagace, roznos letáku 

 Mzdové náklady, respektive pracujeme bez mzdových nákladů 

 Zahraniční cestovné 

 Nejsme schopni zaplatit zálohy na plánované rekondiční pobyty a ani v současné době 

nevíme, zda se nějaké pobyty vůbec uskuteční 
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10. Jak nám mohou poskytovatelé dotací pomoci:
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