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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:   6.3.2019 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 – plán činností PS na r. 2019, karty aktivity za 

PS; 

3. 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 ke kontrole propagačních materiálů dané akce 

(textů dílčích organizací a názvů). Byly projednány informace k tiskové 

konferenci, vernisáži a samotné výstavě. Všechny organizace zajistí pomůcky 

a své letáky na výstavu. Veškeré workshopy aj. zaznamenány ve sdíleném 

kalendáři. 
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2. Příprava podkladů za PS - plán činností PS na r. 2019, karty aktivity 

za PS 

 Manažerka PS seznámila členy PS s plánem činností PS na rok 2019, kde 

zahrnula také aktivity z průřezových témat 5KP tak, aby na ně nebylo 

v průběhu roku zapomenuto.  

 V rámci jednání PS byly projednány Karty aktivit za PS pro rok 2019 a jejich 

doplnění za dílčí členy.  

 

3. Diskuze a různé 

 Zástupce TyfloCentra - K. Rojáková - seznámila členy PS s kulturní nabídkou 

pro zrakově handicapované uživatele - komentované filmy v rámci festivalu 

Jeden svět. 

 

Termín příštího jednání PS: 9.4.2019 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. 

  


