
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

a 

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:  13.9.2021 v 9.30 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy (Sokolská 28, Ostrava), zasedací 

místnost č. 504 

 

PROGRAM 

 

1. Krátké úvodní představení členů a činnosti PS Občané se zrakovým 

postižením – Mgr. Linda Schalková;  

 

2. Představení členů a činnosti PS Občané se sluchovým postižením – 

Mgr. Aneta Hašková, MBA; 

 

3. Prezentace činnosti organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé 

z.s., Poradenské centrum Ostrava – Bc. Danuta Valcha; 

 

4. Hledání možností spolupráce obou PS a organizace LORM; 

 

5. Plán činnosti na 2. pol. roku 2021 a novinky z organizací; 

 

6. Diskuze a různé. 

 

 

 

 



 

 

1. Krátké úvodní představení členů a činnosti PS Občané se zrakovým 

postižením 

➢ Mgr. Linda Schalková – manažerka PS představila během úvodní 

prezentace členské organizace a přiblížila nabízené služby pro 

občany se zrakovým postižením na území města Ostravy.  

 

2. Představení členů a činnosti PS Občané se sluchovým postižením 

➢ Mgr. Aneta Hašková, MBA – manažerka PS představila během 

prezentace členské organizace a přiblížila nabízené služby pro 

občany se sluchovým postižením na území města Ostravy. 

 

3. Prezentace činnosti organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé 

z.s., Poradenské centrum Ostrava 

➢ Bc. Danuta Valcha – terénní sociální pracovnice představila 

v průběhu své prezentace organizaci LORM – Společnost pro 

hluchoslepé z.s., nastínila blíže cílovou skupinu klientů, historii 

organizace a nabízené služby.  

 

4. Hledání možností spolupráce 

➢ Během diskuze na téma spolupráce obou PS a organizace LORM – 

Společnost pro hluchoslepé, z.s. byly nejen zodpovězeny dotazy, ale 

také předány kontaktní údaje na paní Bc. D. Valcha z LORM – 

Poradenské centrum Ostrava (30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava), danuta.valcha@lorm.cz nebo ostrava@lorm.cz, 

mobil: 777 764 195. Poradní den je 1. pátek v měsíci od 10.00 do 

14.00 hod. Některé členské organizace projevily zájem o návaznou 

spolupráci v zájmu klientů s kombinací těžkého zrakového a těžkého 

sluchového postižení. 

 

5. Plán činnosti na 2. pol. roku 2021 a novinky z organizací 

➢ Mgr. Linda Schalková představila harmonogram činností pracovních 

skupin v 2. polovině roku 2021 a v roce 2022 v rámci tvorby 6. KP. 

➢ Nabídka vzdělávání KÚ MSK – školení v oblasti principů a možností, 

které komunitní plánování nabízí. V rámci školení proběhnou dílčí 

diskuzní fóra. Termín pro školení KP stanoven na 2.12.2021 (více na 

https://aplikace.msk.cz/diskusni-fora-soc-2/forum/1).  

➢ Výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků na rok 2022 

v oblasti sociální péče – podání žádostí 18. – 27.10.2021. 
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➢ OPTIMKO – činnost zaměřena k zhotovení podkladové analýzy 

(prosinec 2021). Tato bude vycházet z individuálních rozhovorů 

s klienty, scénářů budoucnosti, participativních aktivit a z konzultací 

prognóz s experty. 

➢ Vyhlášení fotografické soutěže – Vládní výbor pro osoby se 

zdravotním postižením, téma – „Děti a zdravotní postižení“. 

➢ Nominace na Osobnost neziskového sektoru 2021 – Asociace 

nestátních neziskových organizací v ČR, termín pro nominování do 

30.9.2021. 

➢ Vánoční trhy 2021 – termín 26.11. - 23.12.2021, Masarykovo 

náměstí. Pro zaregistrované zájemce se bude v listopadu 2021 konat 

koordinační schůzka. Kontaktní osobou je Mgr. Petra Seidler 

(pseidler@ostrava.cz). 

➢ Galavečer neslyšících 2021 – termín 24.9.2021 od 18. hod. na 

Zámku Poruba. 

➢ Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2021 – akce již probíhá, 

v září/říjnu koncerty (18.9.2021 Cimbálová muzika Falešnica a 

23.10.2021 Radek Žalud a Filip Moravec). 

➢ Osvětová kampaň Deafember – zaměřeno na osoby se sluchovým 

postižením a Týden komunikace osob se sluchovým postižením. 

➢ Týden rané péče – 1.-7.11.2021. 

 

6. Diskuze a různé 

➢ Manažerka PS Občané se zrakovým postižením oficiálně poděkovala 

Mgr. Evě Drábkové za její dosavadní práci v rámci PS a za řádné 

plnění úkolů z PS. Paní Drábková působila jako vedoucí krajského 

ambulantního střediska v Ostravě pod organizací Tyfloservis, o.p.s a 

v září 2021 nastupuje na MD. 

➢ Manažerky PS poděkovaly hostům a členům PS za jejich práci a 

aktivitu v průběhu jednání PS. 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: říjen/listopad 

2021 (bude upřesněno). 

Termín příštího jednání PS Občané se sluchovým postižením: 

listopad/prosinec 2021 (bude upřesněno). 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Aneta Hašková, MBA  
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