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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:   29. 5. 2018 od 14:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

z.s., Oblastní odbočka Ostrava (nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 

00 Ostrava) 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – propagační akce  

2. Diskuze a různé 

 

 

1. Propagace PS – propagační akce 

 V rámci jednání PS byla blíže projednávána plánovaná společná propagační 

akce „UMĚNÍ ŽÍT VE TMĚ“. Dle předběžné domluvy s ředitelkou Muzea se 

akce nejpravděpodobněji uskuteční v dřívějším termínu, a to již od 21.3.2019 

do 31.5.2019. Termín je navázán na finanční návrh kurátorky akce p. H. 

Rakové. Předpokládaný termín pro zpracování finančního návrhu - konec 

června 2018. Pokud by se z finančních důvodů propagační akce nemohla 

uskutečnit v březnovém termínu, došlo by k jejímu přesunutí na rok 2020 tak, 

aby byl dostatečný prostor pro nalezení finančních zdrojů k jejímu zajištění. 

S ohledem na letní období pro čerpání řádné dovolené budou veškeré 

podrobnosti k plánování akce v průběhu letních měsíců konzultovány a 

projednávány především elektronickou formou tak, aby se mohli vyjádřit všichni 

členové PS. Na jednání PS v září 2018 by již mělo padnout definitivní 

stanovisko k termínu akce a její realizaci. 

 

2. Diskuze a různé  
 Došlo k úpravě rozvojových cílů a opatření PS (spíše formální změny) 

především v oblasti zaměstnávání OZP. 
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 Dokument „Analýza organizační struktury procesu komunitního plánování“ je 

dostupný na webu KPO. 

 Od 2. poloviny června 2018 dojde k změně kontaktní osoby PS. 

 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit prozatím ještě není k dispozici 

v tištěné podobě. 

 Někteří členové PS apelují na změnu v dotačních podmínkách SMO – 

doposud možné započítat do uznatelných nákladů pouze papírové jízdenky za 

cestování MHD v Ostravě. Jízdné však bývá hrazeno jinou formou, kterou 

nelze prozatím započítat (SMS zprávou, ODISkou, kreditní kartou aj.). Bude 

projednáno s koordinátorkou plánování soc. služeb.  

 Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava – služba má dlouhodobě 
plnou kapacitu a plní se i pořadník zájemců o službu z kapacitních důvodů.  

 TyfloCentrum Ostrava – proběhne větší oprava vodovodního systému 
v důsledku poruchy, služba bude probíhat převážně terénní formou. 

 KAFIRA o.p.s. – proběhly personální změny z důvodu odchodu několika 
pracovníků na mateřskou dovolenou, probíhají akce pro dětské uživatele 
služby ve spolupráci s SPRP v OV. 

Termín příštího jednání PS: září 2018 (přesný termín bude upřesněn) – KAFIRA 

o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava  

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 

  


