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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: 5.1.2018 

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

Ostrava 

PROGRAM 

1. Úvod a proces tvorby KP 

 Přivítání členů PS a zahájení jednání. 

- Představení facilitátora – Mgr. Eva Štefková, PhD.  

Plánována 2-3 setkání v rámci PS v termínech:  
- 5. 1. 2018  9:00-11:00 hod. 

- 26. 1. 2018  9:00-11:00 hod. 

- 16. 2. 2018  9:00-11:00 hod. (dle potřeby) 

 

Klíčové zdroje pro přípravu KP: 

- Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu plánování sociálních 

služeb (PROCES, 2013) 

- Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy (SocioFactor, 2017) – 

kvalitativní šetření 

- Výstupy z PS 

 

Zaměření na: POTŘEBY A ZDROJE, SPOLUPRÁCI (V RÁMCI TRIÁDY), CO 

FUNGUJE 
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1. etapa diskuse: ověření a doplnění PROBLÉMŮ A PŘEKÁŽEK a jejich 

PŘÍČIN, návrh CÍLŮ 

2. etapa diskuse: ověření CÍLŮ, OPATŘENÍ, KROKY K JEJICH 

REALIZACI, VÝSTUPY, ZDROJE, TERMÍN, REALIZÁTOŘI 

2. Ověření a doplnění problémové analýzy -  více viz. Analýza sociálních 

potřeb občanů města Ostravy (SocioFactor, 2017) 

- NÍZKÁ MÍRA INFORMOVANOSTI A NEDOSTATEČNÁ OSVĚTA 

VEŘEJNOSTI (váha 5) 

- chybí netradiční formy aktivit, zážitkové pojetí, zprostředkování 

zkušenosti cílové skupiny  

- vyšší dostupnost informací po většinovou společnost a zvýšení 

jejich zájmu o ně, důraz na zapojení veřejnosti do triády 

 

- NEVHODNÁ FORMA INKLUZE (váha 0) 

- zejména v oblastech zaměstnávání a vzdělávání (důraz na 

individualizaci)  

- omezení pro rodiče pečující o děti s postižením (potřeba 

flexibilního zaměstnávání, nízké příjmy…) 

-  vzdělávání - rozdílné přístupy škol - ty, které nemají zkušenosti, 

se obávají práce navíc (vedení i učitelé), chybí kompetence pro 

práci s cílovou skupinou (možnost doplnění ve spolupráci s 

poskytovateli služeb), jinde např. nedostateční vedení cílové 

skupiny k samostatnosti   

- bydlení je řešeno spíše výjimečně v závislosti na poptávce a 

individuálních potřebách klienta, častěji v souvislosti s 

osamostatněním  

- funguje spolupráce s městy, resp. obvody, včetně úprav bytů dle 

potřeb/požadavků klienta 

- osvědčují se kurzy sebeobsluhy 

 

- NEVYHOVUJÍCÍ NASTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (váha 2) 

- spolupráce v rámci systému sociálních služeb funguje, spíše je 

třeba propojovat aktivity na úrovni meziresortní spolupráce (oblast 

školství) 

- omezující podmínky výkonu sociální služby - omezení flexibility v 

reakcích na potřeby, možnost větší individualizace soc. služeb, 

byrokracie a hranice služby dané legislativními/dotačními 

podmínkami (účelové vázání dotace), rostoucí administrativní 
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požadavky na vykazování služby, ale také nárůst odpovědnosti 

pracovníků, nejistota financování, udržení a rozvoje kapacit (je 

třeba dovzdělávat sociální pracovníky ve speciálních oblastech, 

méně mužů ve službách) 

 

- BARIÉRY VE VEŘEJNÉM PROSTORU (váha 6) 

- nepřístupnost veřejného prostoru - špatně udělané vodicí linie, 

překážky (nízká míra vynutitelnosti platné legislativy, chybí 

kontrolní mechanismy, pochybení jsou nedostatečně 

komunikována a napravována, rozdíly v přístupech aktérů (úřady, 

obvody)  

- umisťování překážek ve veřejném prostoru (vývěsky, květináče, 

mobiliář) - plyne z nedostatečného povědomí o omezeních 

pohybu zrakově postižených ve veřejném prostoru  

- nižší dostupnost informací - webové stránky institucí 

- nefunkční signalizace - semafory, MHD i meziměstské linky - 

hlášení zastávek, nevhodně zvolené zastávky na znamení 

(znemožnění doprovodů), značení v místech přestupních uzlů 

 

- BARIÉRY V ZAMĚSTNÁNÍ (váha 3) 

- přístup zaměstnavatelů a povědomí o tom, co zaměstnávání 

zrakově postižených obnáší, předsudky vůči omezením (PC), 

strach o bezpečnost, požadavky či nutnost přizpůsobit pracovní 

prostředí 

- nízká informovanost o možnostech asistence, využití 

kompenzačních pomůcek, práci na zkoušku 

- nabídka zprostředkování ze strany ÚP, nedostatečná podpora a 

servis, komunikace s poskytovateli sociálních služeb i klienty, 

nedostatečná schopnost zachytit a vyhodnotit individuální potřeby 

klienta, zohlednit je při zprostředkování (závažnost omezení, 

schopnosti a kompetence na straně klienta a požadavky a 

nabídka ze strany zaměstnavatele)  

- nízká dostupnost pracovní diagnostiky pro klienty, nízké 

povědomí klientů o možnostech zjišťování potřeb a předpokladů 

pro pracovní uplatnění  

- prostor pro navázání užší spolupráce v procesu komunitního 

plánování 

- chybí nejen ergodiagnostika, ale také kariérové poradenství 

 

- NÍZKÁ DOSTUPNOST DOPROVODŮ/DOBROVOLNÍKŮ (váha 2)  
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- chybí dobrovolníci nad rámec sociální rehabilitace - volnočasové 

aktivity, vítána by byla pomoc při aktivizačních činnostech 

- u studentů, kteří jsou nejčastěji dobrovolníky, je nižší dostupnost v 

dopoledních hodinách (např. doprovody k lékaři) 

- fungující spolupráce s dobrovolnickými organizacemi, v případě 

studentů - rozdíly mezi fakultami, jedná se o povinnou činnost v 

rámci studia  

- nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti v 

odpoledních hodinách bez nutnosti vlastního doprovodu - 

zajištěné dobrovolníky, či např. tábory 

3. Návrh cílů – stav 2020 

Cíl 1: Zvýšit povědomí o problémech a vhodném přístupu ke zrakově 

postiženým u laické i odborné veřejnosti, vč. zmocňování klientů 

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pro práci s klienty 

- Rozvíjet spolupráci aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 2: Zpřístupnit veřejný prostor a odstranit bariéry pohybu  

- Rozvinout systém výměny informací a opravných mechanismů ve 

spolupráci s dotčenými aktéry 

Cíl 3: Rozšířit nabídku vhodných pracovních příležitostí v souladu se 

zjištěnými potřebami klientů 

- Individualizovat proces zprostředkování zaměstnání  

- Realizovat informační kampaň pro zaměstnavatele 

Cíl 4: Navýšit kapacity a kompetence dobrovolníků pro zajištění 

doprovodů i volnočasových aktivit 

- Vytvořit podmínky pro navázání vztahu s dobrovolníky a jejich přípravu 

- Rozšířit nabídku volnočasových aktivit zajištěných ve spolupráci s 

dobrovolníky 

 

Návrh cílů a opatření bude ověřen/doplněn v diskusi na dalším setkání. 

Opatření budou rozpracována ve struktuře:  

Cíl: 

Opatření: 

Termín Kroky vedoucí k NEINVESTI INVESTIČ Výstup  Realizát
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realizaci opatření 
 

ČNÍ 
náklady 
a finanční 
zdroje 

NÍ náklady 
a finanční 
zdroje  

oři 

 

4. Různé 

 

- Společný leták členů PS – dohodnuto vytvoření společného letáku, 

který by bylo možné prezentovat na propagačních akcích PS. 

V elektronické podobě by jej měl k dispozici každý z členů a v tištěné by 

bylo pouze několik výtisků pro účely společných prezentací. Nutné 

zaslat manažerce PS informace o organizaci, které byly aktualizovány 

pro potřeby elektronického katalogu na konci roku 2017. Termín pro 

zaslání stanoven do konce ledna 2018. 

- Zhodnocení cílů a opatření za PS za rok 2017 – hodnocení za celou 

PS bude zkompletováno manažerkou PS, nutné zaslat podklady dílčích 

členů a to do přiložené tabulky. Termín pro zaslání stanoven do 15. 

února 2018. 

- Propagační akce PS pro rok 2019 – shrnutí informací k plánované akci 

a domluva na podrobnějším sestavení rozpočtu akce.  

 

Termín příštího jednání PS: 12.1.2018 (8:30 hod.) – KAFIRA o.p.s., 
Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Kamila Vašutová, DiS. 


