
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:  16.11.2021 v 9.00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Online jednání 

 

PROGRAM 

 

1. Úvodní představení PS a představení hostů;  

 

2. Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT – prezentace činnosti (Mgr. Eva 

Neboráková a Ing. Jana Svobodová); 

  

3. Volba manažera PS Občané se zrakovým postižením; 

 

4. Aktuality z organizací; 

 

5. Diskuze a různé. 

 

 

1. Úvodní představení PS a představení hostů 

➢ Mgr. Linda Schalková – manažerka PS uvítala plánované hosty – 

paní Mgr. Neborákovou a paní Ing. Svobodovou za projekt 

SOCIOPOINT. 

➢ Program jednání byl částečně změněn z důvodu obměny formy 

jednání z osobního na online. 

➢ Někteří zúčastnění nemají plně funkční IT techniku, nutné využívat 

v průběhu videokonference také chat.  

  



 

 

 

2. Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT – prezentace činnosti (Mgr. Eva 

Neboráková a Ing. Jana Svobodová) 

➢ Představení projektu SOCIOPOINT a možností, jak využít aktivity 

projektu ve službách v rámci podpory odborné veřejnosti (např. 

sociálních pracovníků) a laické veřejnosti (uživatelů služeb). Ukázka 

aplikace SOCIOPOINT a zpracovaných dílčích manuálů. 

➢ Více informací v přiložené prezentaci nebo na webu kpostrava.cz 

 

3. Volba manažera PS Občané se zrakovým postižením 

➢ Proběhla přímá volba manažera PS – všichni zúčastnění členové 

zvolili jednohlasně Mgr. L. Schalkovou za manažerku. Ta povede PS 

v následujícím období, tj. po dobu platnosti 6. Komunitního plánu.  

 

4. Aktuality z organizací 

➢ Převážná část uživatelů absolvovala očkování proti Covid-19 a chtějí 

se i nadále účastnit osobních setkání a aktivit. Část uživatelů 

upřednostňuje např. terénní poskytování služby z důvodu obav o své 

zdraví. 

➢ TyfloCentrum Ostrava – dokončovací práce při úpravě střediska 

(malování, výměna dveří aj.); zhoršené personální zajištění chodu 

služby z důvodu úrazu zaměstnance a jeho následného zdrav. 

omezení. 

➢ SPRP Ostrava – proběhl Týden rané péče. Nyní zvýšená nemocnost 

dětských uživatelů a rodinných příslušníků, karantény aj. Pracovníci 

více mapují aktuální zdravotní stav rodin před dílčím setkáním 

s poradci RP. Zájem o službu trvá – evidují nové zájemce. V plánu 

výstup pro Čes. rozhlas.  

➢ SONS Ostrava – realizováno slavnostní shromáždění k 25. výročí 

fungování. Proběhly poslední akce v rámci DUN. Uskutečněna 

rekondice v Poděbradech, nyní v plánu návštěva Prahy. V termínu 

11.-13.10.2021 se realizovala pravidelná sbírka Bílá pastelka (účast 

více členů PS). 

➢ Tyfloservis Ostrava – nový zástupce p. Monika Morcinková, DiS., 

která nastoupila za Mgr. E. Drábkovou. Účast na realizaci sbírky Bílá 

pastelka. V září proběhla akce MOSTY (ocenění bývalého p. 

ředitele). 



 

 

➢ KAFIRA o.p.s. – omezené fungování OV střediska – vyšší 

nemocnost zaměstnanců, karantény aj. + technické obtíže (vytápění 

org.). 

 

5. Diskuze a různé 

➢ Organizační informace – manažerka PS Mgr. L. Schalková nově na 

pozici Specialista dotačních titulů a podpor (obl. Podpora osob 

s handicapem) – Magistrát města Ostravy. Ukončeno přímé 

působení v KAFIRA o.p.s.  

➢ Plánovaná prezentace pomůcek a hraček přesunuta na 1. pol. roku 

2022, jakmile bude možnost osobního setkání členů PS. 

➢ Vánoční setkání všech PS (prosinec 2021) neproběhne z důvodu 

zhoršené epidemiologické situace. 

➢ 1. pol. roku 2022 – vyšší intenzita setkávání PS z důvodu tvorby 6. 

Komunitního plánu. 

➢ Manažerka PS poděkovala všem zúčastněným členům PS za jejich 

celoroční aktivitu a práci v rámci KP. 

 

 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: leden 2022 

(bude upřesněno). 

 

 

Zapsala: Mgr. Linda Schalková 

Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 


