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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: 16. 2. 2018 od 9:00 hod. 

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

PROGRAM 

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP (Eva Štefková)

2. Různé (Linda Schalková)

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP

Postupně byly představeny výstupy z předchozího setkání – rozpracování 

jednotlivých cílů, opatření a aktivit, včetně návrhu postupu jejich realizace, 

plánovaných výstupů a jejich kvantifikace, nákladů a zodpovědné organizace.  

Ke každému cíli byla vedena diskuse se členy pracovní skupiny za účelem doplnění, 

upřesnění či korekce prezentovaných údajů. Zároveň z diskuse vyplynuly některé 

úkoly k doplnění prostřednictvím e-mailové komunikace po ukončení jednání 

pracovní skupiny. Za tímto účelem byly členům pracovní skupiny rozeslány podklady 

k editaci, včetně souhrnu smluvených úkolů a výzvy k jakémukoliv případnému 

dalšímu doplnění v termínu do 23. 2. 2018. 

Na základě podnětů členů pracovní skupiny na jednání a doplnění zaslaných e-

mailem byly zpracovány kompletní popisy navrhovaných cílů, které budou dále 

komunikovány s koordinátorem plánování MMO (Příloha č. 1 – 4). 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 
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2. Různé

Manažerka PS vyzvala členy PS, aby jí i nadále zasílali zhodnocení cílů a 
opatření PS za rok 2017 tak, aby je bylo možné za celou PS zkompletovat 
v průběhu března 2018. 

Členové PS mají za úkol i nadále zasílat manažerce PS stručné informace o 
každé členské organizaci PS, včetně kontaktních údajů. Manažerka PS vytvoří 
souhrnný dokument, který bude možné následně dle potřeby upravit a využít za 
účelem vytvoření souhrnného letáku (brožury) za celou PS. 

Manažerka PS informovala o možnostech propagace PS v OC Nová Karolina 
v Ostravě. Předběžně bude projednána i spolupráce s kontaktními osobami z ÚP 
ČR a úřady městských obvodů Ostravy tak, aby bylo možné nejen představit a 
prezentovat činnost PS a dílčích členů, ale také nalézt možné varianty 
meziresortní spolupráce. V průběhu měsíce dubna proběhne krátká prezentace a 
představení PS na jednání PS Občané se sluchovým postižením.  

Proběhla prohlídka nových prostor pro realizaci propagační akce PS. Plánovaný 
termín akce je předběžně doporučen na podzim 2019 v délce trvání 6 – 8 týdnů. 
Je nutné akci blíže rozplánovat, projednat rozpočet akce a dohodnout se na 
konkrétním programu. Více bude diskutováno na příštím jednání PS. 

Termín příštího jednání PS: 16.3.2018 (9:00 hod.) – KAFIRA o.p.s., Nádražní 
1110/44, 702 00 Moravská Ostrava 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 


