
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM: 19.2.2020 

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

Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava) 

 

Omluveni: Mgr. Linda Schalková, Mgr. Radim Miklas 

PROGRAM 

1. Zhodnocení roku 2019 

 KARTY AKTIVIT – Eva Č. pošle jednotlivých organizacím 

vyplněné společné vyhodnocení karet aktivit (T: 19. 02. 2020). 

Každá organizace PS se vyjádří u všeho, pokud se to týká celé 

PS a ne jen 1 organizace, doplní uskutečněné kroky, odůvodní 

také neplnění (např. finanční, časové, personální důvody) a zjistí 

náklady a zdroje financí. Tyto informace zašle každá organizace 

Lindě ve „svých“ tabulkách karet, které Lindě zasílaly dříve - 

nevyplňují to do společného vyhodnocení karet aktivit; Linda si 

získané informace doplní do společného vyhodnocení sama! 

(T: do 24. 02. 2020 včetně). 

  PLÁN ČINNOSTÍ – dodaly všechny organizace PS vyjma 

Tyflocentra Ostrava – p. Rojáková zašle Lindě (T: do 24. 02. 

2020 včetně). 

 Zhodnocení souvisejících aktivit a činností (součást plánu činností 

za r. 2019) – ze strany členů PS není zájem o vypracování 

 

2. Plán činností pro rok 2020 

 PLÁN a KARTY na r. 2020 - členové PS dají vědět Lindě, zda 

jsou dokumenty beze změny nebo došlo ke změně a plánují 

realizovat např. novou aktivitu (T: do 15. 3. 2020). 

 



 

 

 

3. Diskuze a různé 

 Prezentace činnosti PS Protidrogová prevence (p. Horák) – 

členům PS předány informace a účasti p. Horáka na příštím 

jednání PS, členové souhlasí.  

 Prezentace Poradny pro oběti trestných činů (Mgr. Radek 

Makový) – členům PS předány informace o účasti Lindy na 

prezentaci uvedené poradny. Členové PS projevili zájem o 

prezentaci na jednání PS. V případě zájmu také zájem o předání 

kontaktu jednotlivým organizacím pro potřeby svých klientů. 

 MMO: postupně vyhotovovány smlouvy na dotace z oblasti 

Sociální péče, smlouvy z oblasti Podpory osob s handicapem na 

jaře 2020. Informace o plánovaném vyhlášení dotačního titulu 

z výnosu daní z hazardních her (duben 2020). 

 TFC: dobrovolnictví – jednání s ADROU, v případě dostupnosti 

nového dobrovolníka bude organizace oslovena, předávat 

klientům kontakt přímo na ADRU. Informace, že dobrovolníky má 

k dispozici S.T.O.P. (kladné ohlasy i na cílovou skupinu dětí). 

Informace o IN.F.O. obálkách do lednice 

(https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/obalka-do-lednice-

neboli-in-f-obalka-je-tady!-140676/ ) – Eva Č. zjistí, zda 

distribuce na MMO, v případě zájmu zajistí na příští jednání PS. 

 SPRP: navýšeny úvazky, v současné době nemusí vést pořadník. 

V letošním roce 30. výročí rané péče (záměr vytvořit videa pro 

veřejnost). 

 SONS: 06. 05. 2020 se uskuteční výstava v Knihovně města 

Ostravy (mj. i hudební program v Kostele sv. Václava). 

 TFS: v dubnu se účastní akce „Svět jinýma očima“. V současné 

době evidují vyšší množství požadavků na terénní výjezdy. 

 

Termín příštího setkání PS: 18. 03. 2020 v 9hod. v SONS 

https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/obalka-do-lednice-neboli-in-f-obalka-je-tady!-140676/
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