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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: 20.11.2017 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát – Statutární město Ostrava (Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava); místnost č. 189 

 

PROGRAM 

1. Úvod a aktuální informace členů pracovní skupiny  

 Přivítání, představení nově zvolené manažerky PS jednotlivým členům 
PS a zahájení jednání. 

 Předány informace ohledně realizované prezentace PS pro sociální 
pracovníky pobytových příspěvkových zařízení SMO pracující s cílovou 
skupinou – Senioři. Akce se uskutečnila 14.11.2017 v Domově Sluníčko 
p.o. v Ostravě – Vítkovicích. Prostřednictvím prezentace byly 
představeny všechny členské organizace v rámci PS, předány 
informační letáky s kontaktními údaji a proběhla ukázka pomůcek pro 
kompenzaci zrakové vady. Pro rok 2018 plánovány další informační a 
propagační akce. 

 

2. Hodnocení projektových žádostí na rok 2018  

 Hodnocení předložených žádostí o dotace pro rok 2018 v oblasti 
sociální péče a oblasti podpory handicapovaných na základě zaslaných 
formulářů hodnocení jednotlivých členů PS. 

 Diskuze nad nejasnými informacemi v projektech, novinkách či změnách 
v projektech a službách. 

 Hodnocení probíhalo na základě domluvy všech členů PS, vycházelo 
z hodnocení jednotlivých členů PS a výsledné body a komentáře byly 
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zaznamenány do formulářů určených pro souhrnné hodnocení za celou 
PS.  

 

3. Diskuze a různé  

a) Společná propagační akce PS Občané se zrakovým postižením – 2019 

 Proběhlo jednání v DOV dne 3.11.2017. Za PS se jednání účastnila - D. 
Horáková, K. Rojáková a E. Plačková a za DOV – M. Lehocká 
(obchodní ředitelka Gongu) a J. Fröde (vedoucí odboru – provoz „Svět 
techniky“). 

 V rámci jednání proběhla podrobnější prohlídka prostor a zjištěny 
časové a místní možnosti pro realizaci akce. Doposud nebyla zjištěna 
finanční část – nutné pokračovat dále v rámci této věci v jednání 
s ředitelem Světa techniky J. Švrčkem a dle závěrů popřípadě hledat 
cenově výhodnější prostory pro realizaci akce. Návrhy na náhradní 
prostory – OC Nová Karolina, OC Futurum, IKEA, sál v rámci areálu 
MMO, areál Výstaviště, areál Hlubina aj. 

 Úkol pro celou PS - nutné průběžně oslovovat případné partnery akce. 

b) Souhrnný společný leták za PS 

 Diskuze nad možností aktualizace společného letáku za PS, který by 
bylo možné distribuovat v rámci informačních, propagačních a 
osvětových akcích.  

c) Vánoční setkání členů PS 

 Dne 14.12.2017 (15:00 - 18:00 hod.) se uskuteční v Klubu Parník na 
Sokolské tř. v Ostravě Vánoční setkání členů pracovních skupin 
komunitního plánování, partnerů a hostů. Pozvánka je k dispozici na 
webových stránkách www.kpostrava.cz. 

d) Podklady pro tvorbu 5. KP sociálních služeb 

 Na webových stránkách www.kpostrava.cz je k dispozici ke stažení 
Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy prostřednictvím 
ohniskových skupin, kterou realizovala společnost SocioFactor. 

Termín příštího jednání PS: 10.1.2018 (8:30 hod.) – TyfloCentrum 
Ostrava, o.p.s. 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 

http://www.kpostrava.cz/
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