
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:  26.5.2021 v 9 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Jednání v režimu ONLINE 

 

PROGRAM 

 

1. Prezentace činnosti Centra provázení pod Klinikou dětského lékařství 

FNO – Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. a Bc. Tereza Broďáková;  

 

2. Informace z jednání MT (OPTIMKO, vyhodnocení r. 2020, informace k 

IP MSK 3 aj.); 

 

3. Informace z organizací; 

 

4. Diskuze a různé. 

 

Omluveni: Mgr. Eva Drábková; Mgr. Radim Miklas 

 

1. Prezentace činnosti Centra provázení pod Klinikou dětského lékařství 

FNO 

➢ Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. a Bc. Tereza Broďáková představily 

organizaci a přiblížily nabízené služby na vybraných kazuistikách. 

Byly nastíněny i případné možnosti spolupráce. Obě prezentující lze 

kontaktovat E-mailem nebo telefonicky (iva.kuznikova@fno.cz nebo 

tereza.brodakova@fno.cz; 703 171 602 nebo 734 288 282). 

 

mailto:iva.kuznikova@fno.cz
mailto:tereza.brodakova@fno.cz


 

 

2. Informace z jednání MT (OPTIMKO, vyhodnocení r. 2020, informace k 

IP MSK 3 aj.) 

➢ Projekt OPTIMKO – představena aktuální fáze a harmonogram 

dílčích aktivit projektu. Navrhnuta možnost realizovat scénáře 

budoucnosti v této PS v červnu 2021. Předány informace o 

probíhajících rozhovorech s klienty v jednotlivých organizacích aj. 

➢ Prostřednictvím prezentace bylo představeno vyhodnocení 5. KP za 

rok 2020, především finanční ukazatele. 

➢ IP MSK - KÚ MSK v letech 2020 - 2021 prostřednictvím 

Individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora 

služeb sociální prevence 3“ (podávaného do výzvy OPZ, ESF) 

financoval služby sociální prevence. Projekt IP 3 navazoval na 

projekty Podpora služeb sociální prevence „2“ a „4“. Možnost čerpání 

prostředků z individuálního projektu kraje byla podmíněna 

vytvořením smluvního vztahu mezi krajem a obcí se závazkem obce 

přispívat do Fondu sociálních služeb (dále také „fond“), který byl 

účelově zřízen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních 

služeb. Přínosem spolupráce obce při realizaci individuálního 

projektu je finanční úspora pro obce a zajištění stabilního financování 

po dobu 2 let poskytovatelům sociálních služeb na území města. 

 

3. Informace z organizací 

➢ Proběhla reflexe fungování jednotlivých služeb a předány aktuální 

informace. 

Tyfloservis, o.p.s. – služba bez větších omezení, probíhá terénní i 

amb. formou. Některé plánované akce přesunuty na léto a 

podzim. Celorepublikově proběhlo několik kampaní k prezentaci 

30. výročí fungování organizace. Probíhá příprava Bílé pastelky. 

KAFIRA o.p.s. – pracovníci poskytují službu terénní i ambulantní 

formou. Plánuje se postupné poskytování také skupinových aktivit 

s ohledem na platná vládní nařízení. Získány respirátory 

k distribuci klientům, poskytování podpory v oblasti registrace 

k očkování proti Covid – 19. 

Oblastní odbočka Ostrava – SONS ČR – fungování bez větších 

omezení (terénní i ambulantní forma). Vydává se Informátor, 

poskytuje se tel. podpora klientů, rozdávají se respirátory a 

dezinfekce v rámci služby, pomáhají s registrací na očkování proti 

Covid – 19. V plánu setkání s jubilanty, vítání léta na Vřesině, Dny 



 

 

umění nevidomých společně s pracovníky knihovny (18.8.2021 

vernisáž a 19.8.2021 workshop) aj. 

TyfloCentrum ostrava, o.p.s. – fungování bez větších omezení, 

některé akce ve venkovním prostředí. I přes nemocenskou 

některých zaměstnanců se pracuje v obl. odstraňování bariér 

(nová zastávka na Nám. Svatopluka Čecha v Přívoze aj.). 

 

 

4. Diskuze a různé 

➢ Aktuálně probíhá období monitoringů pracovníků ze SMO 

v organizacích poskytovatelů sociálních služeb (ohlášené i neohlášené). 

➢ Mgr. E. Čechová informovala o změně ve své pracovní pozici, od 

2.9.2021 bude vyřizovat agendu podpory osob s handicapem opět Ing. 

Petra Teichmannová. E. Čechová zůstává i nadále kontaktní osobou pro 

PS. 

➢ Vymezeno hlasovací právo u členů PS. 

➢ Manažerka PS poděkovala členům PS za jejich práci a za řádné plnění 

úkolů z PS. 

 

Termín příštího jednání PS: 28.6.2021 v 13:00 hod. v SONS. 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 

 

  

 

  


