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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: 26. 1. 2018 od 9:00 hod. 

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

PROGRAM 

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP (Eva Štefková)

2. Různé

1. Plánování rozvojových cílů a opatření PS 5.KP

V úvodu jednání byly prezentovány návrhy cílů a opatření v návaznosti na závěry 

z prvního setkání pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny vznesly návrhy na 

změnu formulace cílů, jejich doplnění, případně vypuštění.    

V druhé části setkání navrhovali členové pracovní skupiny kroky k realizaci cílů a 

opatření, pracovali na popisu jejich měřitelných výstupů, určení realizátorů, zdrojů 

nutných pro realizaci, a termínu. 

Výstupy jsou zaznamenány v požadované struktuře v tabulce, která je přílohou 

tohoto zápisu (příloha č. 1).  

Rozpracovaný návrh cílů a opatření bude ověřen/doplněn v diskusi na dalším 

setkání. 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 
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2. Různé

V PS byl projednán návrh rozpočtu plánované propagační akce členů PS v Dolní 
oblasti Vítkovic (dále jen DOV). Zúčastnění členové PS se jednohlasně shodli na 
tom, že pořádání akce tak velikého formátu ještě přehodnotí. Finanční náklady 
plánovaného rozpočtu jsou opravdu vysoké a realizace tak veliké akce by pro 
skupinu znamenala značná rizika (např. nedostatek sponzorů a celkově 
nedostatek finančních prostředků.). 

Předběžně dohodnuto, že dříve plánovanou propagační akci PS realizovat bude, 
nicméně v menším a reálnějším měřítku, než bylo dříve v plánu v DOV. 
Momentálně se projednává varianta zrealizovat akci v Muzeu v Ostravě nebo 
využít spolupráci a prostory v PLATO. 

Termín příštího jednání PS: 16.2.2018 (9 hod.) – KAFIRA o.p.s., Nádražní 
1110/44, 702 00 Moravská Ostrava 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 


