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ZÁPIS 

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) 

 

DATUM:   10.9.2019 od 9:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  KAFIRA o.p.s. (Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava) 

 

 

PROGRAM 

  

1. Příprava propagačních a informačních materiálů za PS – brožura, 

leták; 

2. Plán činností PS v r. 2019; 

3. Diskuze a různé. 

 

Omluveny: Bc Vladimíra Salvetová, Mgr. Linda Schalková 

 

1. Příprava propagačních a informačních materiálů za PS – brožura, 

leták 

 Členové PS se dohodli na nové aktualizaci informací pro účely vytvoření 

společného letáku a brožury za celou PS. 

 Předány informace o lhůtách, kdy pravděpodobně půjdou materiály do tisku – 

leták (září/říjen 2019), brožura (listopad 2019). 

 Leták: Finální dohodnuté změny v letáku budou předány manažerkou PS 

grafikovi k přepracování, poté projde leták poslední kontrolou všech členů PS, 

aby mohl jít do tisku.  

 Brožura: Pracovní verze nemá doposud ucelenou formu, nebyly dodány 

všechny texty k jejich zapracování. Nutné neprodleně dodat chybějící texty! 

Pracovní skupina dále podala několik návrhů a připomínek k aktuální pracovní 
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verzi brožury, které budou v dohodnutých termínech dílčími členy PS 

zapracovány. 

 

2. Plán činností PS v r. 2019 

 Se členy PS byl zkontrolován plán činností na rok 2019 a jeho plnění. 

 Organizace informovaly o svých činnostech a aktivitách: 

o Tyfloservis, o.p.s. – uskutečnil workshop, stáž (do konce roku plánuje 

další 1-2), navázána spolupráce s Fakultou sociálních studií Ostravské 

univerzity v Ostravě (zajištění odborných konzultací) a Úřadem práce 

ČR (zajištění konzultací např. ke kompenzačním pomůckám) 

o KAFIRA o.p.s. – přednášky, spolupráce s Ostravskou univerzitou, akce 

„Zažij si den poslepu“ (konec září), realizace Dne zdraví 

o SONS ČR, z.s. – realizace přednášek na středních školách v rámci 

kampaně Bílé pastelky 

o TyfloCentrum, Ostrava o.p.s. – realizovalo Muzejní noc, spolupráce 

s ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské (přednášky), Den 

nevidomých (Vyšší odborná škola sociální). 

 

3. Diskuze a různé 

 Organizace plánují dny otevřených dveří. 

 

Termín příštího jednání PS: 7.10.2019 od 9:30 hod. v SONS ČR, z.s., oblastní 

odbočka Ostrava. (nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava). 

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 

 

  


