
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:  17.6.2020 

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

Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava). 

PROGRAM 

1. Informace z jednání MT; 

 

2. Činnost PS v 2. pol. r. 2020; 

 

3. Prezentace PS Protidrogová prevence – Bc. Jan Horák, manažer PS; 

 

4. Diskuze a různé. 

 

 

Omluveni: Mgr. Radim Miklas; Bc. Vladimíra Salvetová 

 

1. Informace z jednání MT 

 Manažerka PS shrnula body programu posledních dvou jednání MT, 

ze dne 13.3.2020 a 29.5.2020. Oba zápisy jsou k dispozici na webu 

města. 

 

2. Činnost PS v 2. pol. r. 2020 

 Manažerka PS apelovala na jednotlivé členy, aby si opět prošli 

aktualizovaný plán činností PS pro r. 2020 a výstupy formulářů Karty 

aktivit 2020 tak, aby byly dílčí výstupy za letošní rok alespoň 

částečně splněny. Vzhledem k celorepublikovému dění v období 

nouzového stavu lze předpokládat, že část výstupů nebude možné 

naplnit tak, jak bylo naplánováno. 



 

 

 

3. Prezentace PS Protidrogová prevence – Bc. Jan Horák, manažer PS 

 Pracovní skupině byla blíže představena PS Protidrogová prevence 

a Bc. Jan Horák zodpověděl veškeré dotazy v průběhu prezentace. 

Také byly nastíněny případné možnosti spolupráce v rámci obou PS. 

 

4. Diskuze a různé 

 Proběhla reflexe fungování jednotlivých služeb v období nouzového 

stavu a předány aktuální informace. 

Tyfloservis, o.p.s. – služba byla poskytována především distančně 

a telefonickou formou, pracovníci používali dostatečné ochranné 

prostředky. 

KAFIRA o.p.s. – pracovníci poskytovali službu z domu v rámci 

Homeoffice a to nekontaktní formou (telefonicky, E-mailem atd.), 

dále šili roušky a rozváželi je klientům. Pokud to situace 

umožňovala, bylo v některých kurzech pokračováno přes Skype. 

Oblastní odbočka Ostrava – SONS ČR – byly pozastaveny 

aktivizační služby, činnosti poskytovány převážně terénní formou. 

Pracovníci taktéž pracovali v režimu Homeoffice. Obdobně jako 

jiné organizace šili a rozdávali roušky a dezinfekce. Realizovali 

vstup v Českém rozhlase Ostrava. Nově jsou již plánovány akce 

na podzim 2020 (vernisáž, koncert aj.). Probíhaly online koncerty 

a připravuje se rekondiční pobyt. 

TyfloCentrum ostrava, o.p.s. – pracovali v režimu Homeoffice, 

probíhaly především telefonické kontakty a některé kurzy 

pokračovaly po telefonu. Terénní služby poskytovány za použití 

ochranných prostředků a od 4.5.2020 pokračuje služba již i 

ambulantní formou. Skupinové kurzy jsou realizovány pouze ve 

venkovním prostředí a v plánu realizace rekondičního pobytu. 

Aktuálně se v rámci odstraňování bariér řeší stížnosti klientů na 

MHD (zvuková hlášení v MHD pouze ve vymezených časech) -  

probíhají jednání s Dopravním podnikem města. 

 Informace o mimořádných dotacích na poskytování sociálních služeb 

v roce 2020 budou včas předány členům PS, jakmile vyjdou oficiální 

cestou. 

 V září proběhne dříve plánovaná prezentace p. Mgr. Radka 

Makového z Poradny pro oběti trestných činů. 

 Manažerka PS poděkovala členům PS za jejich práci v období 

nouzového stavu a za řádné plnění úkolů z PS. 



 

 

 Kontaktní pracovník E. Čechová poděkovala manažerce PS za 

důsledné vypracování souhrnných karet aktivit pro letošní rok. 

Termín příštího jednání PS: 9.9.2020 nebo 16.9.2020 (bude upřesněno dle 

časových možností prezentujících) v 9 hodin v SONS ČR, z.s., oblastní 

odbočka Ostrava. 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


