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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:   7.10.2019 od 9:30 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Ostrava (nám. Msgre Šrámka 

1760/4, 702 00 Moravská Ostrava) 

 

 

PROGRAM 

  

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

leták; 

2. Diskuze a různé. 

 

Omluveny: Bc Vladimíra Salvetová, Ing. Marie Chlebusová 

 

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

leták 

 Členové PS se dohodli na další aktualizaci informací pro účely vytvoření 

společného letáku a brožury za celou PS. 

 Leták: Nalezeny pouze 3 drobné nedostatky v textu - změny v letáku budou 

předány manažerkou PS grafikovi k přepracování, poté projde leták poslední 

kontrolou všech členů PS, aby mohl jít do tisku.  

 Brožura: Stále nebyly některými členy dodány všechny texty k jejich 

zapracování - dohodnuty termíny pro jejich vypracování. Členové PS 

připomínkovali souhrnný text, který byl přepracován manažerkou PS a dohodli 

se na konkrétních změnách. Manažerka PS vše opět přepracuje a přidá 

chybějící texty. Dále manažerka PS požádala členy PS o urychlené reagování 
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na elektronickou komunikaci, která se týká propagačních materiálů. Včasná 

zpětná vazba je nutná k dodržení stanovených termínů pro tisk propagačních 

materiálů. 

 

 

2. Diskuze a různé 

 Organizace plánují dny otevřených dveří. 

 TyfloCentrum, Ostrava o.p.s. – personální změny a změny v rozložení úvazků 

v organizaci. Plánují realizaci akce – 4. Den nevidomých na Vyšší odborné 

škole sociální v Ostravě, dne 14.11.2019. 

 Tyfloservis, o.p.s. – plánují přednášku pro SŠ v Havířově a přednášky v rámci 

akce Bílá Pastelka. Spolupráce s FSS OU. 

 SONS ČR, z.s. – účastnili se akce Den smyslů; akce pro rodiny s dětmi a 

pravidelná komunikace se školami. 

 KAFIRA o.p.s. – účast na workshopu zvukové knihovny KMO (2.10.2019) a na 

akci Pohni se svým zdravím (19.9.2019 v Ostravě – Porubě). Plánovaná 

aktivní účast na akci – „Šenov žije IZS“ (24.10.2019 v Šenově). Příprava akce 

– Rekondiční pobyt s vodícími psy (16.-17.10.2019 v Trojanovicích).  

 30.10.2019 křest Audioknihy v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. 

 

Termín příštího jednání PS: 4.11.2019 od 9:30 hod. v SONS ČR, z.s., oblastní 

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

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 


