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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:   6.2.2019 od 9:00 hod. 

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

Ostrava 

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – propagační akce, nové informace k probíhajícím 

přípravám akce za účasti kurátorky výstavy p. Rakové aj.; 

2. Příprava podkladů za PS – vyhodnocení roku 2018 a období platnosti 

4.KP, plán činnosti PS, karty aktivity za PS; 

3. Informace z jednání manažerského týmu, diskuze a různé. 

 

 

1. Propagace PS – propagační akce, nové informace k probíhajícím 

přípravám akce za účasti kurátorky výstavy p. Rakové aj. 

 V rámci jednání PS byla blíže projednávána plánovaná společná propagační 

akce – výstava „Rezonance světla a tmy“, která se uskuteční v termínu 

21.3.2019 až 31.5.2019. Došlo k posledním úpravám propagačních materiálů 

dané akce (doplnění chybějících log a textů dílčích organizací aj.). Kurátorka 

akce p. Raková dále nastínila, co se již v rámci dosavadních příprav akce 

podařilo a co je nutné urychleně společnými silami ještě zajistit. 

 

 

 

 



 

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

2. Příprava podkladů za PS - vyhodnocení roku 2018 a období platnosti 

4.KP, plán činnosti PS, karty aktivity za PS 

 Manažerka PS seznámila členy PS s plánem činnosti PS za rok 2018 a 

požádala o zhodnocení dílčích bodů jednotlivými členy. Manažerka PS 

následně zkompletuje údaje za celou PS do jednotného souhrnného 

dokumentu. Dokument je zapotřebí vypracovat nejpozději do konce února 

2019. 

 Manažerka PS se dohodla s jednotlivými členy, že vypracuje plán činnosti pro 

rok 2019 tak, jak bylo zvykem v předešlých obdobích.  

 V rámci jednání PS byly vypracovány chybějící Karty aktivit za PS pro rok 

2019.  

3. Informace z jednání manažerského týmu, diskuze a různé 

 V průběhu jednání byl pracovní skupině představen zástupce člena za KAFIRA 

o.p.s. – Mgr. Radim Miklas, který bude na jednáních zastupovat Ing. Marii 

Chlebusovou. 

 20.6.2019 se uskuteční akce Lidé lidem. 

 Od února by měl být v tištěné podobě k dispozici 5.KP. 

 Byla zpracována nová metodika k vykazování ukazatelů. 

 

Termín příštího jednání PS: 6.3.2019 od 9:00 hod. v KAFIRA o.p.s. (Nádražní 

1110/44, 702 00 Moravská Ostrava) 

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Bc. Monika Ličková, DiS. 

  


