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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:   9.4.2019 od 9:00 hod. 

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

Ostrava 

 

PROGRAM 

  

1. Propagace PS – stručné informace k probíhající propagační akci; 

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

leták; 

3. Diskuze a různé. 

 

 

1. Propagace PS – stručné informace k probíhající propagační akci  

 V rámci jednání byly probrány informace týkající se zůstatku finančních 

prostředků pro účely výstavy. Průvodcovství zajištěno převážně bezplatně 

s pomocí dobrovolníků. Účast větších skupin na výstavě a případný zájem o 

workshop nutno předem nahlásit. Vhodné zaměřit se na druhou vlnu propagace 

akce.  

 

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

leták 

 Členové PS se dohodli na nové aktualizaci informací pro účely vytvoření 

společného letáku za celou PS (materiály k aktualizaci budou zaslány 

manažerkou PS elektronicky) – termín aktualizace do 19.4.2019. Do 30.4.2019 

zaslat návrh obsahu informační brožury za PS (materiály k inspiraci opět zašle 

manažerka PS elektronicky). Předán kontakt na grafickou úpravu 

propagačních materiálů.  
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3. Diskuze a různé 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. – 

pozvání na Krajskou soutěž ve čtení v Braillovu písmu (25.6.2019 v Ostravě) a 

na akci Dny umění nevidomých na Moravě (25.4.2019 vernisáž). 

 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava – pozvání na slavnostní otevření 

pobočky v nových prostorech (15.5.2019) – Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava 

– Zábřeh. 

 

Termín příštího jednání PS: 29.5.2019 od 9:00 hod. ve Společnosti pro ranou péči, 

pobočka Ostrava (Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava – Zábřeh). 

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Bc. Monika Ličková, DiS. 

  


