
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:  18.2.2021 v 9 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Jednání v režimu ONLINE 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z jednání MT; 

 

2. Plán činnosti PS v r. 2021; 

 

3. Vyhodnocení činnosti PS v r. 2020; 

 

4. Informace z organizací; 

 

5. Diskuze a různé. 

 

Omluveni: Bc. Vladimíra Salvetová 

 

1. Informace z jednání MT 

 Manažerka PS Mgr. L. Schalková shrnula nejdůležitější body 

z jednání posledního MT. 

 Projekt OPTIMKO – představen harmonogram pro letošní rok, 

včetně nastínění průběžných výsledků. Nyní v plánu individuální 

hloubkové rozhovory s klienty o potřebách dané CS, nutná 

spolupráce s dílčími poskytovateli sociálních služeb. Kontaktní osoba 

– Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. 

 Jednací řád pracovních skupin KPO – dojednány finální úpravy a 

schvalovací proces v 03/2021.  



 

 

 Dotace ze SMO - ve všech 5 dotačních oblastech byly rozděleny 

finanční prostředky v max. možné míře. Zrušen dotační titul Loterie. 

V oblasti SP zůstalo v loňském roce k přerozdělení v rámci 

mimořádných dotací 6,8 mil. Kč, v roce 2021 byla tato suma ve výši 

85 tis. Kč. Bude probíhat jednání o zůstatku vratek v rámci odboru, 

ne ve společném rozpočtu. Smlouvy jsou expedovány bezodkladně. 

Smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 200 tis. Kč jsou 

podepisovány po řádném doručení vyúčtování za předchozí období, 

smlouvy s částkou nižší než 200 tis. Kč jsou podepisovány po 

kompletní kontrole vyúčtování. Termín podpisu smlouvy se také 

odvíjí od kontroly smlouvy právníkem odboru. Výplata splátky je 

realizována do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

 Možnost podpory klientů - klienti vybraných zdravotních pojišťoven 

v ČR, kteří potřebují v souvislosti s pandemií COVID-19 

psychosociální intervenci, mohou využít nové preventivní programy. 

 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava 2021 (dále jen Katalog) – katalogy budou distribuovány na 

jednotlivé organizace dle harmonogramu v průběhu měsíce března 

2021. Katalog je dostupný v elektronické podobě na webových 

stránkách komunitního plánování Ostrava a současně také na 

stránkách SMO. Na jednotlivé NNO bude Katalog distribuován 

prostřednictvím statutárních zástupců, kteří obdrží výtisky pro svou 

organizaci při podpisu smlouvy o dotaci.  

 

2. Plán činnosti PS v r. 2021 

 Manažerka PS se vrátila k již dříve zaslaným formulářům pro období 

2021 a dohodla se s členy PS, že dílčí karty aktivit skupině 

předvyplní, a to dle plánu na celé období KP (tj. 4 roky). Jednotliví 

členové zašlou svá stanoviska a poznámky do 24.2.2021 tak, aby se 

stihl vypracovat souhrnný dokument za celou PS do konce února 

2021. 

 

3. Vyhodnocení činnosti PS v r. 2020 

 Manažerka PS se vrátila k již dříve zaslaným formulářům pro 

vyhodnocení činnosti PS během r. 2020. Jednotliví členové zašlou 

vyplněná dílčí vyhodnocení do 24.2.2021 tak, aby se stihl vypracovat 

souhrnný dokument za celou PS do konce února 2021. 

 

 



 

 

4. Informace z organizací 

 Proběhla reflexe fungování jednotlivých služeb v období nouzového 

stavu a předány aktuální informace. 

Tyfloservis, o.p.s. – služba nepřerušena, probíhá terénní i amb. 

formou. Častý tel. kontakt s klienty. Některé plánované činnosti 

probíhaly v online formě. 

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

formou. Některé kurzy pokračují, jiné jsou přerušeny – vždy dle 

potřeb a přání klientů. Plánované aktivizační činnosti byly 

pozastaveny.  

Oblastní odbočka Ostrava – SONS ČR – taktéž již ne pouze 

v režimu home office, probíhají i doprovody, služba i ambulantně 

v předem domluvených časech. Plánované akce nezrušeny, ale 

přesunuty na jarní termíny.  

TyfloCentrum ostrava, o.p.s. – lehce omezeno fungování, služba 

je poskytována ambulantně i terénně, částečně i v režimu home 

office. Některé činnosti a kurzy přerušeny, jiné probíhají dál. I 

v současné době se pracuje v obl. odstraňování bariér (nová 

zastávka na Nám. Svatopluka Čecha; přístup k Vědecké knihovně 

aj.) 

 

 

5. Diskuze a různé 

 Manažerka PS poděkovala členům PS za jejich práci v období 

nouzového stavu a za řádné plnění úkolů z PS. 

 

Termín příštího jednání PS: březen - duben 2021 (termín, čas, místo a 

forma budou upřesněny). 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 

 

  

 

  


