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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO OBČANY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  
 

Dne: 11. 2. 2014 

Účel setkání:  Definování priorit pro potřeby aktualizace stávajícího 3. Komunitního plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014 

 

DISKUTOVANÁ TÉMATA:  

 

Nedostatečná kapacita služby sociální rehabilitace  
V rámci jednání PS zaznělo, že na službu sociální rehabilitace jsou dlouhé čekací lhůty. 

Poskytovatel služby sociální rehabilitace - TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. -  nevykázal žádné 

odmítnuté zájemce. Důvodem byl fakt, že službu zájemci poskytne, nicméně jsou na ni velmi 

dlouhé čekací lhůty (2 – 3 měsíce). Aktuálně se situace řeší tak, že se poskytovatel se stávajícím 

klientem dohodne, že mu bude služba poskytována v delších časových odstupech, aby se do takto 

získaných časových mezer „vešel“ ještě někdo další. 

Bylo dohodnuto, že KAFIRA, o. p. s. a TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. provedou do příštího 

setkání analýzu za účelem zjištění, pro kolik osob by bylo optimální rozšířit službu sociální 

rehabilitace. Tento údaj dále převedou na potřebný úvazek pracovníka. 

 

Problematika pracovního uplatnění lidí se zrakovým postižením 

Diskutováno téma zaměstnání mladých lidí od 16 let. Problém má dvě roviny:  

a) mladí lidé ve věku 15 let a výš nemají informace (nejsou informováni) o možnostech 

pracovního uplatnění, 

b) mladí lidé nemají dostupnou aktivní podporu přímo v pracovním procesu (asistence), 

c) pedagogové nemají informace a dovednosti k tomu, aby mohli podporovat studenty se 

zrakovým postižením v uplatnění na trhu práce,  

d) chybí pracovní uplatnění pro lidi se zrakovým postižením (chráněné pracoviště). 

 

Nedostatečná informovanost lidí se zrakovým postižením 

a) Lidé nemají informace (nejsou informováni) o možnostech řešení své nepříznivé sociální 

situace – v celé věkové šíři – obecně,  

b) dětem, které jsou integrované, chybí podpora ve chvíli, kdy vycházejí ze školy (asistence 

nebo SPC). 

 

Dále zazněla informace o fungování Speciálně pedagogického centra Opava, že neposkytuje 

pedagogům na SŠ podporu, kterou by dle názoru členů PS, mělo (zřizovatelem MS kraj). Dříve 

chodili zástupci SPC Opava na schůzky PS. 

 

 

 

Bydlení 

Lidé se zrakovým postižením nemají dostupné nízkonákladové bydlení. 

 

Informovanost o existenci podpory pro osoby se zrakovým postižením 

a) oční lékaři a praktičtí lékaři nejsou dostatečně informováni o existenci služby rané péče aj.,  

b) senioři v domovech pro seniory nemají dostupné informace o možnostech využití 

sociálních služeb – domovy pro seniory nepovažují za důležité informovat uživatele o 
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možnostech podpory (v Ostravě poskytuje službu domova pro seniory 14 zařízení, 10 

z nich provozuje město),  

c) webové stránky komunitního plánování Ostravy nejsou přístupné lidem se zrakovým 

postižením. 

 

Bariéry 

Zazněla informace, že bankomaty přizpůsobené potřebám lidí se zrakovým postižením v Ostravě 

přibývají. Existuje databáze těchto bankomatů, bude rozšířeno mezi poskytovatele a další subjekty, 

jako např. městské obvody. 

 

Všechny definované potřeby budou diskutovány na dalším jednání Pracovní skupiny pro občany se 

zrakovým postižením. Účelem další schůzky bude hledání možných řešení zjištěných potřeb 

v následujícím plánovacím období.  

 

 


