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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:   25. 10. 2018 od 9:00 hod. 

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

Ostrava 

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – propagační akce; aktualizace rozpočtu; informace 

k probíhajícím přípravám akce za účasti kurátorky výstavy paní Dany 

Rakové aj.  

2. Diskuze a různé 

 

 

1. Propagace PS 

 

 Propagační akce 21.3.2019 - 31.5.2019  – informace podala koordinátorka akce 

p. Raková (tvůrce, grafik celé akce). Video, fotografie a propagační letáky zpracuje 

p. Raková. Součástí akce bude interaktivní část, aby si veřejnost vyzkoušela, jaké 

je žít se zrakovým postižením. Workshopová část – několik workshopů v průběhu 

celé akce, jako podpora výstavy (pro žáky dopoledne, veřejnost odpoledne a 

víkendy); nějaké tipy jsou již stanoveny z minulých jednání PS, konkrétní domluva 

(termíny, obsah, personální zajištění) bude na začátku ledna 2019. Všechny 

organizace popřemýšlí nad tématy dalších workshopů. Každá organizace 

pošle p. Rakové emailem kompletní výčet činností své organizace, leták, 

který už mají zpracovaný (Word, PDF), logo (vhodné pro tisk, černobílé), a to 

do 8.11.2018. Eva Hrnčířová zjistí, zda KAFIRA o.p.s. tiskla leták pro celou 

PS a taktéž jej pošle p. Rakové. Z došlého pak p. Raková vyjde při zpracování 

informačních letáků k akci. J.Müllerová zjistí, jak se dostat do ostravského 

Kalendáře akcí. 
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Vernisáž výstavy – stanoven pracovní termín 20.3.2019 večer. SONS zajistí 

hudební doprovod (např. Petr Bazala – klavír, Radek Žalud + p. Moravec – zpěv, 

kytara, děti ze ZŠMÚ). SONS taktéž zajistí catering. SPRP OV se pokusí 

domluvit sponzorský dar z Tesca např. pití na vernisáž aj. Paní Raková zjistí a 

rozešle mailem, které prostory Muzea budou na vernisáž poskytnuty. Od toho 

se odvíjí počet pozvaných hostů, občerstvení atd. Financování propagační akce 

- žádost o dotaci na akci podá jen jedna organizace – V. Salvetová (SPRP OV). 

Paní Raková pošle p. Salvetové informace k akci (popis a idea výstavy, 

workshopů).  

P. Salvetová napíše projekt a před podáním jej rozešle k připomínkám 

ostatním členům PS. Oficiální schválení dotace březen 2019, zjištění průběhu 

cca leden 2019. Krizový plán, pokud by dotace nebyla - organizace počítají 

s tím, že 1/5 rozpočtu budou muset dát z vlastních zdrojů. 

  

2. Diskuze a různé 

 

 SONS Ostrava - od ledna 2019 budou mít registrovanou sociální službu – OSP. 

 TyfloCentrum Ostrava  - stále probíhá rekonstrukce v budově fary, termín 

dokončení se stále posouvá, akt. termín 14.12.2018. Farnost nabídla prostor pro 

setkávání klientů. 

 SPRP Ostrava – v prosinci proběhne stěhování pobočky do Hrabůvky, budova 

bývalé MŠ – do dotačního řízení uvést obě (stará i nová) adresy a je třeba doložit 

novou nájemní smlouvu. 

 Informace k plánu činností pro 2018 - setkání se soc. pracovníky – představení 

jednotlivých organizací, základní přehled pro SP, aby se klienti dostávali do 

služeb. Zúčastní se L. Schalková  a dle termínu i V. Salvetová nebo E. Plačková. 

Termín bude manažerkou PS upřesněn s měsíčním předstihem. 

 Propagace v OC N. Karolina – bude dojednáno s p. Dvorskou možnost 

bezplatné propagace PS. 

 Loga organizací v el. podobě - stále trvá úkol zaslat manažerce PS logo každé 

organizace. 

Termín příštího jednání PS: listopad / prosinec 2018 (přesný termín bude 

upřesněn) – KAFIRA o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava  

 

Zapsala:   Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Jana Müllerová  

  


