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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. 9. 2018 od 8:30 hod. 

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

Ostrava 

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – propagační akce; společné letáky a brožury; rozpočet 

a termín akce; informace ze setkání s kurátorkou akce p. Rakovou aj. 

2. Plán činností PS na 2. pol. roku 2018 a zhodnocení 1. pol. roku 2018 

3. Diskuze a různé 

 

1. Propagace PS  

 V rámci jednání PS byla blíže projednávána plánovaná společná propagační 
akce „UMĚNÍ ŽÍT VE TMĚ“. Prozatím se jeví dříve zmiňovaný termín akce od 
21.3.2019 do 31.5.2019 jako reálný. Termín je úzce navázán na finanční návrh 
kurátorky akce p. Dany Rakové, která se jednání PS zúčastnila a na změny 
týkající se obsahu dané akce. Byl zpracován finanční návrh a blíže došlo 
k seznámení členů PS se změnami v obsahu akce (PPT prezentace – 
minimalistické pojetí akce). V termínu 17.–21.9.2018 bude všemi členy PS 
schválena finální podoba akce i s patřičnými změnami. Je třeba rozplánovat 
financování akce pro rok 2019. 

 Do konce října 2018 zašlou všichni členové PS manažerce PS aktuální loga 
svých mateřských organizací tak, aby mohla být doplněna do vzorového 
společného letáku PS, který bude následně graficky upravován; zároveň do 
téhož termínu budou zaslány stručné osnovu brožury PS, která má být 
vytvořena v rámci 5. KP. 
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2. Plán činností PS na 2. pol. roku 2018 a zhodnocení 1. pol. roku 2018 

 V rámci jednání PS byl zhodnocen plán činností na rok 2018 dle jednotlivých 

poskytovatelů. Většina činností byla realizovaná již v 1. pol. roku 2018 a 

několik z nich je naplánováno až na 2. pol. roku, proběhlo rozdělení úkolů 

jednotlivým členům. 

 

3. Diskuze a různé 

 Někteří členové PS apelovali na posledním jednání za změnu v dotačních 

podmínkách SMO – doposud možné započítat do uznatelných nákladů pouze 

papírové jízdenky za cestování MHD v Ostravě. Jízdné však bývá hrazeno 

jinou formou, kterou nelze prozatím započítat (SMS zprávou, ODISkou, 

kreditní kartou aj.). Vše bylo projednáno s koordinátorkou plánování soc. 

služeb. 

 TyfloCentrum Ostrava – doposud probíhá větší oprava vodovodního 
systému v důsledku poruchy, služba stále realizována převážně terénní 
formou. Někteří rodiče uživatelů služby se zajímají o letní tábory pro osoby se 
zrak. postižením – doporučena organizace KYKLOP o.p.s. 

 KAFIRA o.p.s. – v letních měsících proběhlo malování ostravského střediska, 
jinak běžný provoz. 

 Tyfloservis, o.p.s – Krajské ambulantní středisko v Ostravě přestěhováno na 
adresu Prokešovo nám. 634/5, 702 00 Ostrava. Od 1.7.2018 nastoupila nová 
soc. pracovnice paní Eva Drábková. 

Termín příštího jednání PS: říjen 2018 (přesný termín bude upřesněn) – KAFIRA 

o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava  

 

Zapsala:   Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Jana Müllerová  

  


