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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. 4. 2018 od 9:00 hod. 

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

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – propagační akce  

2. Diskuze a různé 

 

 

1. Propagace PS – propagační akce 

 V rámci jednání PS byla blíže projednávána plánovaná společná propagační 

akce „UMĚNÍ ŽÍT VE TMĚ“ s předpokládaným termínem realizace v 2. pol. 

roku 2019. K. Rojáková informovala o nabídce využít pro celou akci kurátorku 

– H. Rakovou. Blíže se budou specifikovat požadavky a finanční náklady. 

S ředitelkou muzea byly konkrétně vymezeny termíny pro realizaci akce 

(21.3.2019 – 31.5.2019; 6.12.2019 – 31.1.2020). Byly projednány výhody i 

úskalí jednotlivých termínů. V rámci dalších jednání je nezbytné souhrnně 

sepsat materiál a pomůcky, které budou k realizaci akce zapotřebí a blíže 

vyspecifikovat aktuální rozpočet. 

 

2. Diskuze a různé  
 Kontrola plánu aktivit PS na rok 2018 – finalizace dokumentu. 

 K. Vašutová předala informace z minulého jednání MT ze dne 13.4.2018. K. 

Vašutová zašle členům PS nabídku vzdělávání, které bylo prezentováno. 

Členové mají zájem o výstupy z analýzy procesu KP. 

 Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava - stabilní tým, 2 poradkyně 
v dlouhodobém kurzu pořádaném MSK, vedoucí v dlouhodobém vzdělávání 
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tzv.skupina leadershipů, vyhlášeno nadačním fondem AVAST, organizuje 
České centrum fundraisingu. 

 TyfloCentrum Ostrava – proběhne větší oprava vodovodního systému 
v důsledku poruchy, provoz nebude omezen, spíše vnitřní omezení pro 
pracovníky. Poslední týden v červnu proběhne rekondiční pobyt. 

 SONS ČR, z.s. – v květnu proběhnou Dny umění nevidomých, v červnu 
rekondiční pobyt. 

 Tyfloservis, o.p.s. – urgentně hledají nové prostory!!! Od 1.7.2018 hledají 
nutně nového pracovníka na poskytování služby sociální rehabilitace. 

 KAFIRA o.p.s. – proběhla výběrová řízení na pozici sociální pracovník pro 
pobočku v Ostravě a ve Frýdku – Místku. 
 

Termín příštího jednání PS: 29.5.2018 (14:00 hod.) – Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Ostrava (nám. Msgre 
Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava) 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 

  


