
Příloha č. 2 k zápisu z jednání pracovní skupiny 

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

v rámci projektu

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590)

Popis problému

Datum počátku 

a 

ukončení/termí

n splnění

Kroky , které je třeba učinit/ postup 

realizace

Náklady a finanční zdroje 

(neinvestiční)

Náklady a finanční zdroje 

(investiční)
Výstup (měřítko úspěchu)

Zodpovědné osoby, 

skupiny, 

spolupracující 

osoby, skupiny

pracovní 

poznámka

2.1.1

.

Realizovat vzdělávací a 

informační aktivity za 

účelem zvýšení 

kompetencí 

pedagogických pracovníků 

pro práci s klienty 

2019-2022

*zmapování potřeb vzdělávacích 

institucí (témata, rozsah, forma)

*realizace vzdělávacích aktivit 

(workshopy a semináře, příspěvky na 

odborných konferencích, vzájemná 

metodická podpora a realizace stáží), 

vč. podpory zmocňování klientů

5.000 Kč - zmapování potřeb, 

realizace vzdělávacích aktivit  v 

rámci služeb

0 Kč
*15 realizovaných vzdělávacích 

aktivit 
NNO

koordinace 

TyfloCentrum 

Ostrava, 

o.p.s./KAFIRA

2.1.2

.

Realizovat vzdělávací a 

informační aktivity za 

účelem zvýšení 

kompetencí úředníků a 

sociálních pracovníků v 

ostatních sociálních 

službách pro jednání s 

klienty 

2019-2022

*vytipování jednání pracovních skupin 

a dalších platforem pro účast zástupce 

poskytovatale služeb pro osoby 

zrakově postižení a témat k 

představení/projednání (ÚP ČR, 

městské obvody - odbory sociální)

*účast na těchto jednáních a vnášení 

potřeb osob zrakově postižených, vč. 

podpory zmocňování klientů

v rámci rozpočtu na zajištění 

realizace komunitního plánování 
0 Kč

*12 aktivtních účastí na 

jednáních relevantních 

pracovních skupin
NNO

koordinace 

KAFIRA, o.p.s., 

Tyfloservis, o.p.s.

2.1.3

.

Realizovat vzdělávací a 

informační aktivity za 

účelem zvýšení 

kompetencí 

zdravotnického personálu 

pro práci s klienty 

2019-2022

*informační aktivity v rámci depistáže, 

vč. podpory zmocňování klientů

*realizace příspěvků na odborných 

konferencích

v rámci rozpočtu na zajištění 

realizace komunitního plánování 
0 Kč

*100 jednání se zdravotníky

*4 příspěvky na odborných 

konferencích

NNO

koordinace 

Středisko rané 

péče SPRP, 

pobočka Ostrava

2.

2.

Rozvíjet povědomí o potřebách 

a vhodném přístupu ke zrakově 

postiženým u široké veřejnosti

2.2.1

.

Realizovat informační 

aktivity za účelem zvýšení 

povědomí široké 

veřejnosti o potřebách 

občanů se zrakových 

postižením (vč. 

bezbariérového pohybu 

ve veřejném prostoru)

2019-2022

*aktivní účast na tematických akcích 

pro veřejnost (Lidé lidem, Křídlení, 

Advent plný andělů, Pastelska, JobFest, 

Burza práce, Týden rané péče…)

*realizace informační kampaně 

(přednášková činnost,  workshopy a 

semináře, zážitkových akcí - např. 

Umění žít ve tmě)

*zpracování a distribuce tištěných 

informačních materiálů (leták, brožura)

v rámci rozpočtu na zajištění 

realizace komunitního plánování 

(100.000 Kč) + Týden rané péče 

(500.000 Kč) ve stávajícícm 

rozsahu z SMO (Podpora osob s 

handicapem)

0 Kč

*aktivní účast na 20 tematických 

akcích

*realizace 12 aktivit v rámci 

informační kampaně

*1 realizovaná zážitková akce - 

Umění žít ve tmě

*10 000 distribuovaných letáků

NNO

koordinace 

Středisko rané 

péče SPRP, 

pobočka Ostrava

Umění žít ve tmě - 

bude upřesněno - 

březen/duben, vč. 

nákladů

Číslo cíle/Název cíle Číslo opatření /Název opatření Číslo aktivity /Název aktvity

NÍZKÁ MÍRA INFORMOVANOSTI 

A NEDOSTATEČNÁ OSVĚTA 

VEŘEJNOSTI 

- chybí netradiční formy aktivit, 

zážitkové pojetí, 

zprostředkování zkušenosti 

cílové skupiny 

- vyšší dostupnost informací po 

většinovou společnost a zvýšení 

jejich zájmu o ně, důraz na 

zapojení veřejnosti do triády

2.

Zvýšit povědomí o 

potřebách a vhodném 

přístupu ke zrakově 

postiženým u laické i 

odborné veřejnosti, 

vč. zmocňování 

klientů

2.1.

Posílit kompetence 

pedagogických pracovníků, 

úředníků, sociálních 

pracovníků a zdravotnického 

personálu pro práci s klienty

Tento projekt je financován z prostředků ESF

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,              

státního rozpočtu a rozpočtu SMO.  


