
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   13.1.2020 od 9:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Ostrava (nám. Msgre 

Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava). 

 

PROGRAM 

1. Zhodnocení roku 2019; 

 

2. Plán činnosti PS pro r. 2020; 

 

3. Diskuze a různé. 

 

 

Omluveni: Kamila Rojáková, DiS.; Mgr. Radim Miklas; Mgr. Eva Drábková 

 

1. Zhodnocení roku 2019 

 Představeny nové formuláře k zhodnocení roku 2019. Členové PS 

souhlasili, že manažerka PS předpřipraví jednotlivé formuláře za 

celou skupinu a rozešle pouze k doplnění výstupů z roku 2019. 

 Termín pro odevzdání dokumentů za celou PS – 29.2.2020. 

 

2. Plán činnosti PS pro r. 2020 

 Představeny aktualizované formuláře pro r. 2020. Členové PS se 

dohodli, že manažerka PS připraví formuláře za celou skupinu, 

včetně nepovinného dokumentu (Plán činnosti PS), se kterým PS 

pracovala i v loňském roce. Plán činnosti bude blíže projednán ještě 

na únorovém jednání PS se všemi členy. 

 Termín aktualizace těchto dokumentů za celou PS – 31.3.2020. 

 



 

3. Diskuze a různé 

 Proběhla aktualizace členů PS a zástupců, včetně kontaktních údajů. 

 SPRP OV – proběhlo plánované navýšení úvazků pro poradce o 

0,25. Vše v návaznosti na pořadník zájemců o službu rané péče. 

Jedná se o kapacitu pro celý MSK.  

 KAFIRA o.p.s. – probíhají dokončovací práce rekonstrukce pobočky 

na ul. Nádražní. Nově v rámci služby k dispozici cvičná kuchyň. 

 Dotace na poskytování sociálních služeb pro r. 2020 z SMO – 

smlouvy by měly být připraveny k podpisu začátkem března 2020 a 

následně pak smlouvy z obl. Podpora osob s handicapem. 

 Od 17.2.2020 bude novým koordinátorem KPSS – Mgr. Štěpán 

Vozárik. 

 Návrh na spolupráci s Městskou nemocnicí v Ostravě, s LDN a 

dalšími. Manažerka PS přizve v letošním roce jednotlivé zástupce na 

některé jednání PS, kde budou projednány možnosti případné 

spolupráce a představeny jednotlivé služby a organizace. Vše bude 

předem naplánováno s členy PS. 

 V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě zřízena nově služba 

sociální rehabilitace pro hospitalizované klienty ve věku 18 – 64 let. 

Služba poskytována bezplatně, ambulantně ve vyčleněném bytě 

v areálu PL a terénně v rámci MSK. Kontaktní osoba – Mgr. Lydie 

Nevřelová. 

 Od 1.4.2020 bude uzavřena Záchytná stanice na Kounicově ulici 

v Ostravě.  

 Od 1.2.2020 bude nové logo KPSS. Manuál používání včetně loga 

ke stažení bude k dispozici na webu KPSS. Jednotlivé organizace 

budou ještě informovány také elektronicky. Platnost aktuálního loga 

pouze do 31.1.2020! 

 

Termín příštího jednání PS: 19.2.2020 v 9 hodin v SONS ČR, z.s., oblastní 

odbočka Ostrava. 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 

  


