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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Občané se zrakovým postižením KP Ostrava 

 

Datum jednání: 25. 5. 2017, 8:30 – 10:30 hod. 

Místo jednání: prostory TyfloCentra, nám. Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program a výstupy jednání 

1. Lidé lidem – 22. 6., 9-16:00 hod. 

a. Předání informací z MT o plánované akci 

b. Domluva organizačního zajištění prezentace služeb 

Dopolední blok (8:15-12:00) bude zajištěn zástupci: SONS (D. Mičková), Středisko rané péče 
Ostrava, KAFIRA o.p.s. (K. Weineltová). KAFIRA o.p.s. zajistí před stánkem zážitkový 
doprovodný program. 

Odpolední blok (12:00-16:00) bude zajištěn zástupci: TyfloCentrum o.p.s. (K. Rojáková), 
Tyfloservis, o.p.s. (L. Skříšovská). Zážitkový doprovodný program před stánkem je na 
domluvě těchto organizací. 

 

c. Požadavky na technické zajištění 

Z MMO: 1-2 lavice před stánkem, 4-5 židlí (2 ve stánku, 2-3 před stánkem)  
Členové PS: slunečník k lavicím před stánkem 

Další dotazy, potřeby či jiné v této věci směřovat na Kamilu Vašutovou.  
 

2. Plán postupného plnění činností pracovní skupiny na rok 2017  

Dne 8. 6. 2017 účast zástupců PS na kazuistickém semináři úseku náhradní rodinné péče 
MMO. Prezentaci služeb pro děti se zrakovým postižením zajistí KAFIRA o.p.s. 

Předjednána účast zástupců PS na poradě vedoucích oddělení SPOD v září. Termín bude 
upřesněn. 

Předjednána účast zástupců PS na poradě pro sociální pracovníky pobytových služeb 
zřizovaných SMO v listopadu. Termín bude upřesněn.  
 

3. Monitoring služeb 2017 

PS má zájem o bližší seznámení se službami MIKASA z.s. a  ALFI, z.s. Proběhne vyjednávání se 
zástupci těchto zařízení ohledně termínu možné návštěvy. 
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Plánovaný monitoring nové služby sociální rehabilitace TyfloCentra o.p.s. proběhne v rámci 
některého podzimního jednání pracovní skupiny.  

 

4. Předány informace o změnách postupů zavádění nových služeb a změn do krajské sítě 
sociálních  služeb dle Prováděcího dokumentu k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě 
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, s účinností od 1. 7. 2017. 

 

5. Předání nabídky spolupráce v oblasti propagace služeb pro osoby se smyslovým 
postižením od manažerky PS Občané se sluchovým postižením. 

 

6. Diskuse ohledně společné propagační akce celé pracovní skupiny pro laickou veřejnost 
– plánované uskutečnění v rámci 5. KP v květnu-červnu 2019. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Daniela Horáková, manažerka PS, dne 25. 5. 2017 


