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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:   29.5.2019 od 9:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava (Rodinná 2719/57, 

700 30 Ostrava – Zábřeh). 

 

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – stručné informace k probíhající propagační akci; 

2. Příprava propagačních a informačních materiálů za PS – brožura, 

leták; 

3. Lidé lidem 2019 – organizační informace; 

4. Diskuze a různé. 

 

 

1.   Propagace PS – stručné informace k stále probíhající propagační akci 

 Z důvodu blížícího se data ukončení propagační akce byly v průběhu jednání 

stanoveny termíny pro vyklizení výstavních prostor, uložení objektů výstavy aj. 

 

2. Příprava propagačních a informačních materiálů za PS – brožura, 

leták 

 Členové PS se dohodli na nové aktualizaci informací pro účely vytvoření 

společného letáku a brožury za celou PS. Byly rozděleny dílčí úkoly v oblasti 

přípravy brožury, termín splnění do 21.6.2019. Textové části připravovaného 

letáku budou pouze drobně upraveny, aby měly obdobný vzhled. Nutné za 

každou organizaci poslat 1 fotografii sídla (budovy) každé členské organizace, 

termín splnění do 7.6.2019. Následně bude leták zpracovávat grafik. 

 



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

3. Lidé lidem 2019 – organizační informace  

 20.6.2019 - Komenského sady v Ostravě od 9 hodin. 

 Veškeré informace předány členům PS také elektronicky.  

 Harmonogram zastoupení členů PS na stánku v průběhu akce: 8:00 – 

Manažerka PS a kontaktní pracovník; 8:15 – 10:00 Společnost pro ranou péči, 

pobočka Ostrava (2 osoby); 10:00 – 12:00 SONS ČR – Obl. odbočka Ostrava 

(2 osoby); 12:00 – 14:00 KAFIRA o.p.s. (2 osoby); 14:00 – 17:00 TyfloCentrum 

Ostrava, o.p.s. a Tyfloservis o.p.s. (2 osoby) 

 Na akci nutné donést kompenzační pomůcky, letáky, cedule aj. – jejich 

doručení na akci zajišťuje za celou PS Společnost pro ranou péči, pobočka 

Ostrava a po akci budou k vyzvednutí v Tyfloservisu, o.p.s. 

 

4. Diskuze a různé 

 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava – návrh na projednání 

plánovaných změn v oblasti financování sociálních služeb na jednání MT 

(nedostatek finančních prostředků z obcí).  

 Členům PS byla představena nová kontaktní osoba – Mgr. Eva Čechová. 

 Odstraňování bariér se věnuje p. Aleš Winkler z TyfloCentrum Ostrava, 

o.p.s. – v případě zjištěných bariér kontaktovat přes E-mail: 

winkler@tyflocentrum-ova.cz nebo na mobil: 774 731 337. Momentálně 

se řeší problematika špatně fungujících VPN s dopravním podnikem aj. 

 

Termín příštího jednání PS: 24.6.2019 od 13:00 hod. v TyfloCentru Ostrava, o.p.s. 

(nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava). 

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 
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