
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   16.3.2022 v 9 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: SONS obl. odb. Ostrava (nám. Msgre Šrámka 

1760/4, 702 00 Ostrava) 

 

PROGRAM 

1. Práce na tvorbě KP pod vedením facilitátorky KPSS Ing. Dany 

Divákové; 

2. Informace z MMO – akce LIDÉ LIDEM aj.; 

3. Karty aktivit r. 2022 a vyhodnocení r. 2021 – shrnutí za PS; 

4. Aktuality z organizací; 

5. Diskuze a různé. 

 

1. Práce na tvorbě KP pod vedením facilitátorky KPSS Ing. Dany 

Divákové  

➢ PS si v průběhu předešlého jednání definovala již konkrétní cíle a 

opatření, vč. dílčích aktivit. Nyní byly upraveny a vydefinovány již 

konkrétní kroky k realizaci, náklady, indikátory a dílčí realizátoři.  

Pracovní verze zápisu k tomuto bodu bude zaslána do skupiny a 

poté ji mohou členové PS v režimu změn editovat. Následně bude 

vše zapracováno do jednoho dokumentu a popř. doupraveno na 

dalším jednání PS dne 26.4.2022. 

 

2. Informace z MT KPSS 

➢ Akce LIDÉ LIDEM 

• Termín a místo konání: 23.6.2022 v Komenského sadech 

v Ostravě za budovou Nové radnice. 



 

 

• Členové PS mohou doporučit, případně po domluvě 

s manažerkou PS i oslovit případné interprety z řad osob 

se zrakovým handicapem (zpěváci, kapely, hudebníci, 

divadelní vystoupení aj.). Možnost také představit umělecká 

díla autorů z CS v průběhu konání akce např. fotografie, 

kresby aj. 

• Během celé akce k dispozici tandemové kolo i s kompetentní 

osobou - zajišťuje TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 

 

3. Karty aktivit r. 2022 a vyhodnocení r. 2021 

➢ Vyplněné souhrnné formuláře předány v řádném termínu 

koordinátorovi KPSS k následnému vyhodnocení za všechny PS. 

Poděkování všem členů za řádné vyplnění. 

 

4. Aktuality z organizací 

➢ Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

• Příprava videí o službě rané péče v návaznosti na 

„Podporujeme hrdinství, které není vidět“ pod MSK – nahrávka 

bude využita např. ve zdravotnických zařízeních atd.  

 

5. Diskuze a různé 

➢ Stále trvá pozvání na 2 veřejné akce 

• 13.9. Den zdraví od 14 hod. v Komenského sadech – možnost 

prezentovat na akci své služby v rámci sdíleného stánku (v 

případě zájmu kontaktovat přímo p. Divákovou (tel. 731 462 

017, e-mail: dana.divakova@ikor.cz). 

• 21.5.2021 Den udržitelného rozvoje od 14-18 hod. u Avionu 

(součástí workshop od 15 hodin) 

 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: 26.4.2022 

v 9 hodin v SONS ČR, Oblastní odbočka Ostrava (nám. Msgre Šrámka 

1760/4, 702 00 Ostrava), popř. online nebo kombinovanou formou.  

 

 
Zapsala: Mgr. Linda Schalková 
 
Zápis ověřila: Mgr. Eva Čechová 
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