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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Občané se zrakovým postižením KP Ostrava 

 

Datum jednání: 24. 10. 2017, 9:00 – 13:00 hod. 

Místo jednání: KAFIRA o.p.s., Nádražní 1110/44, Moravská Ostrava 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program a výstupy jednání 
 

1. Projednání žádosti o schválení nového zástupce člena pracovní skupiny 

Manažerka PS osvětlila přítomným členům PS důvody projeveného zájmu Ing. Dagmar 
Míčkové z organizace SONS o získání role zástupce člena PS. Doposud byla v roli 
pravidelného hosta.  

Proběhlo hlasování, Ing. Dagmar Míčková byla jednohlasně zvolena zástupcem člena 
pracovní skupiny za organizaci SONS. 

2. Volba manažera pracovní skupiny na další období 

Současná manažerka PS Mgr. Daniela Horáková nekandidovala do dalšího období, navrhla za 
sebe novou vhodnou kandidátku. Se svým záměrem nekandidovat a návrhem kandidáta 
informovala všechny členy ještě před tímto jednáním. Ostatní členové kandidáty nenavrhli, 
ani nekandidovali.  

Bylo postupováno dle jednacího řádu PS. Jediná kandidátka Mgr. Linda Schalková, 
z organizace KAFIRA o.p.s., nemohla být z důvodu nemoci jednání přítomná. Členové 
pracovní skupiny si zvolili volbu veřejnou. Z šesti členů s právem hlasovat byli všichni 
jednohlasně pro. Od 1. 11. 2017 je novou manažerkou pracovní skupiny Mgr. Linda 
Schalková. Kontaktní osobou nadále zůstává Kamila Vašutová, DiS. 

Volbě nového manažera pracovní skupiny byla přítomna koordinátorka KP – Mgr. Jana 
Müllerová. 

3. Předání informace z jednání manažerského týmu  

Koordinátorka KP Mgr. Müllerová předala členům PS informace z MT. 
- Datum ukončení příjmu projektových žádostí o dotace na rok 2018 je 3. 11. 2017 

– není možné navyšovat dotace z důvodu nárůstu mezd dle nového nařízení 
vlády. Objem dotací ze SMO zůstává stejný. Navýšení dotací na nárůst mezd je 
nutné žádat z kap. 313.  

- 13. - 14. 11. 2017 obdrží manažeři PS projektové žádosti o dotace na rok 2018, 
kteří je budou distribuovat do organizací. Do 27. 11. musí být projektové žádosti 
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zhodnoceny a hodnocení předáno pracovníkům SMO. Počátkem února 2018 
budou známy výsledky grantového řízení.  

- Termín vánočního setkání členů PS – 14. 12. 2017 v 15 hod., v Klubu Parník 
- Na webu KP je vyhodnocení práce PS za rok 2016 
- Závěrečná analýza – výstup z ohniskové skupiny je taktéž na webu KP 

 

4. Aktuální informace členů   

- Středisko rané péče organizuje od 6. 11. – 12. 11. 2017 týden rané péče, předána 
pozvánka 

- KAFIRA o.p.s. pořádá dne 24. 11. 2017 benefiční koncert s hlavním protagonistou 
klavíristou a skladatelem Petrem Bazalou, v kostele sv. Václava v Opavě, od 18 
hodin. Jsou všichni zváni. 

 

5. Diskuse nad společnou propagační akcí celé PS 

Členové pracovní skupiny pokračovali v aktivním plánování společné propagační akce, která 
by měla probíhat v roce 2019.  

 

6. Představení služeb Alfi, z.s.   

Službu přišla na žádost PS představit Bc. Lenka Holušová, DiS. ALfi poskytuje službu rané 
péče pro děti s PAS nebo podezřením na PAS  ve věku 0-7 let, z Ostravy nebo blízkého okolí 
(15-20 km od Ostravy). V současné době mají v evidenci 27 rodin, kapacita je 32. Služba je 
zajištěna dvěma pracovníky, s celkovým úvazkem 1,8 a dvěma externími psychology. 

Kromě sociální služby realizují také navazující a související aktivity pro děti ve věku 8 - 14 let 
– např. kroužek lezecké stěny, kroužek malých výletníků, terapeutický klub Alfík, pobyty pro 
rodiče, součástí kterých je zajištěn program pro děti, příměstský tábor v srpnu, poslední 
neděle v měsíci je svépomocné setkávání rodičů od 15 – 17 hodin, pro děti je v tuto dobu 
připraven program studentkami z PdF. 
Alfi, z.s. sídlí na Brandlové ulici č. 6 

 

7. Informace ze školského poradenského zařízení SPC pro zrakově postižené Opava 

Na základě zájmu členů pracovní skupiny o získání bližších informací při doporučování a 
realizaci podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a v oblasti 
doporučování vhodných kompenzačních pomůcek, přijal pozvání na tuto PS pan L’ubomír 
Franer, který požadované informace předal. 

 

8. Plán dalšího jednání PS 

Příští pracovní skupina se uskuteční dne 20. 11. v dopoledních hodinách, přesný čas a místo 
bude upřesněno. Součástí jednání bude hodnocení projektových žádostí o dotace na rok 
2018.  

 

Zapsala: Mgr. Daniela Horáková, manažerka PS, dne 31. 10. 2017 


