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Občané se zrakovým postižením KP Ostrava

Datum jednání: 2L.2.2OL7 od 13:00 hod.

MÍsto jednánÍ: prostory TyfloCentra, nám. Msgre Šrámka L76Ol4, Moravská ostrava, 7o2 oo

Přítomni: viz prezenční listina

program a rnístupv iednání

1. Aktuální informace členů pracovní skupiny

- informace jednotlivých členů z jejich každodenní činnosti v rámci služby

2. Vyhodnocení plánu činnosti z roku 2016

- Proběhlo hromadné vyhodnocení plánu činnosti z roku 2OL6, téměř všechny cíle splněny, nesplněné
cíle přesunuty do dalšího období

3. Vyhodnocení cílů a opatření 4. KP za rok 2016

- Proběhlo hromadné vyhodnocení cílů a opatření 4. KP z roku 20]-6, téměř všechny cíle splněny,
nesplněné cíle přesunuty do dalšího období

4. Plán činností pracovní skupiny na rok2OL7

- diskuse ohledně Plánu Činnosti PS na rok2017, navržení cílů - nesplněné cíle z předchozího roku,
stanovenínových cílů

5. Předání informací z MT

- především informace o přípravě 5. KP,
- výstupy ze zpracovávání žádosti o dotace na rok 2OL7 - chyby, upozornění, doporučení,
- informace o mimořádných dotacích v roce 2017,
- informace o projektu přednášek Nebojme se pečovat, PS Senioři

5. UkonČení Členství Speciálně pedagogického centra Opava v PS Občané se zrakorným postižením

Na základě dlouhodobé neúČasti zástupců Speciálně pedagogického centra opava na jednáních pS a jimi
zaslané informace o jejich dlouhodobé nepřítomnosti na dalších setkáních pS a při plněná cílů a opatření4.
KP z dŮvodu zaneprázdněnosti pracovníků SPC vsouvislosti s novelou školského zákona, se pracovní
skuPina, vsouladu sjednacím řádem, rozhodla o ukončení členství zástupce Speciálně pedagogického
centra OPava v PS ObČané se zrakovým postižením. Ukončení členství navrhla manažerka pS. Následně
Proběhlo hlasování o ukonČení Členství vtomto poměru: celkový počet členů pS 6 (vč. manažerky), počet
Přítomných ČlenŮ 4, souhlas vyjádřili 4 členové, 7ávér: nadpoloviční většinou bylo hlasováno o zániku
Členství SPeciálně Pedagogického centra Opava s návrhem jejich účasti na pracovních skupinách v roli
stálého hosta.

Zapsala: Mgr. DanielarHoráková, manažerka Pi dne 73.2,2OI7
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