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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Občané se zrakovým postižením KP Ostrava 

 

Datum jednání: 15. 9. 2017, 9:00 – 11:30 hod. 

Místo jednání: prostory TyfloCentra, nám. Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program a výstupy jednání 

1. Aktuální informace členů pracovní skupiny o dění v jejich službách 

a) TFS – od září mají v týmu novou pracovnici, která se aktuálně zaškoluje, služba probíhá 
v běžném provozu 

b) KAFIRA – stále hledají posilu pracovního týmu, na pozici sociální pracovník, popř. 
speciální pedagog, služba také probíhá v běžném provozu 

c) TFC – tento rok je stále v procesu nastavování změn ve vazbě na transformaci dříve 
poskytovaných služeb do jedné služby – Sociální rehabilitace 

d) SONS – mají za sebou úspěšné aktivizační akce a další před sebou. Velmi zatěžující je 
administrativa v důsledku nutného skloubení registrované služby SAS (celorepubliková 
působnost) a souvisejících aktivit poskytovaných pouze odbočkou v Ostravě. Ale situaci 
zvládají i přes její náročnost. 

 

2. Předání informace z jednání manažerského týmu  

a) Máme možnost připomínkovat proces hodnocení projektů v rámci pracovních skupin 
komunitního plánování.  Případné změny se budou týkat projektů na zajištění služeb 
v roce 2019 (dotace SMO). V následujících setkáních PS se tímto bodem budeme zabývat. 

b) Volba manažera pracovní skupiny – do 30. 10. 2017 musí proběhnout volba manažera PS 
vzhledem k tvorbě nového komunitního plánu, který začne na podzim, a kterého by se 
měl účastnit již nový manažer.  
Každý člen PS může podat návrh na kandidáta – buď přímo na jednání PS spojené 
s volbou manažera, nebo návrh kandidátů zaslat dopředu e-mailem stávající manažerce 
PS. Kandidáti budou mít možnost vyjádřit se k návrhu přímo před samotnou volbou 
manažera. Nového manažera můžou volit pouze členové PS.  
Termín volby manažera stanoven na 24. 10. 2017 v 9 hodin.  

c)  Prezentace výstupů z analýzy ohniskové skupiny bude veřejně prezentována 21. 9. 2017 
pracovníkům SMO, poté budou závěry k dispozici jednotlivým pracovním skupinám. 
 

3. Plán průběžného plnění stanovených cílů 2017 – diskuse, průběžně plněno, některé cíle 
budou z časových důvodů přesunuty také na další období.  
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4. Monitoring služby Sociální rehabilitace poskytované společností TyfloCentrum, o.p.s. 

Vzhledem k tomu, že tato společnost transformovala k datu 1. 1. 2017 původně poskytované 
služby (Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Průvodcovské a předčitatelské služby) do služby Sociální rehabilitace, 
proběhl plánovaný monitoring služby členy pracovní skupiny.  

Vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí službu Sociální rehabilitace poskytovanou na území 
města Ostrava pro cílovou skupinu osob se zrakovým postižením, bylo cílem monitoringu 
především: přiblížení služby, jejich základních činností, způsobu poskytování a metod práce, 
aby bylo možné snáze se zorientovat v nabídce služby a předávat informace o službě dále 
koncovým zájemcům. 

 

5. Plánování společné propagační akce 

Členové pracovní skupiny pokračovali v aktivním plánování společné propagační akce, která 
by měla probíhat v roce 2019, a to minimálně po dobu ½ roku. Rozdány konkrétní úkoly do 
dalšího jednání (místo akce, spolupracují subjekty, obsah akce apod.).  

 

6. Diskuse, ostatní 

Dohodnuto, že minimálně jednou za rok budou na jednání PS osob se zrakovým postižením 
přizváni také uživatelé jednotlivých služeb s cílem průběžného mapování aktuálním potřeb 
občanů města Ostrava se zrakovým postižením.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Daniela Horáková, manažerka PS, dne 25. 9. 2017 


