
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   19.1.2022 v 9 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  ONLINE forma jednání 

 

PROGRAM 

1. Úvodní představení hostů; 

2. Plán činnosti PS v 1. pol. roku 2022 a obecné informace k tvorbě 

KP; 

3. Práce na tvorbě KP; 

4. Aktuality z organizací; 

5. Diskuze a různé. 

 

1. Úvodní představení hostů 

➢ Manažerka PS představila hosty z Institutu komunitního rozvoje-

facilitátorku KPSS Ing. Danu Divákovou a Lucii Pieranovou, dále na 

pozici odborného konzultanta při tvorbě nového KP za MMO – Mgr. 

Jitku Metznerovou. 

 

2. Plán činnosti PS v 1. pol. roku 2022 a obecné informace k tvorbě 

KP 

➢ Koordinátor KPSS Mgr. Štěpán Vozárik zrekapituloval nedávnou 

spolupráci PS s OSU v rámci projektu OPTIMKO, zmíněny byly mimo 

jiné také scénáře budoucnosti, prognóza a zásadní priority 

zadavatele, které by se měly promítnout do tvorby nového KP. 

➢ Manažerka PS informovala o harmonogramu dílčích setkání PS v 1. 

pol. roku 2022. Intenzita setkávání cca 1x v měsíci a především 

v tvůrčí fázi nového KP upřednostnění prezenční formy jednání PS, 

popř. kombinovaná nebo online forma. 



 

 

➢ Představena byla nová podoba VIZE komunitního plánu do roku 

2026.  

➢ Karty aktivit na r. 2022 a vyhodnocení r. 2021 – představen nový a 

jednodušší dokument na r. 2022, včetně jednoduššího vyhodnocení 

činností PS za loňský rok. Nově obojí výše zmíněné zahrnuto do 

jediného dokumentu. Manažerka předvyplní formuláře za PS a tyto 

budou rozeslány členům PS k doplnění za dílčí organizace. Termín 

pro vypracování a předání koordinátorovi KPSS je 28.2.2022. 

 

3. Práce na tvorbě KP 

➢ Facilitátorka Ing. Dana Diváková zrekapitulovala informace obsažené 

v 5. KP, především cíle, opatření, aktivity a údaje z podkladové 

analýzy. 

➢ Samotná práce členů PS na tvorbě 6. KP je samostatnou přílohou 

tohoto zápisu a lze ji připomínkovat/doplnit apod. 

 

4. Aktuality z organizací 

➢ SONS ČR, z.s. 

• organizační informace-snížení pracovníků ze zdravotních 

důvodů, aktuálně 3 pracovníci v organizaci; 

• plánovaná akce k 105. výročí založení redakce časopisu 

ZORA; 

• částečné omezení akcí a aktivit. 

➢ Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

• aktuálně probíhá hodnocení zaměstnanců a obměna 1 

poradkyně rané péče; 

• 24.2.2022 online konference Raná péče – připraveni na 

budoucnost? Vize a výzvy; 

• dobíhá kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči. 

➢  TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 

• běžný provoz; 

• proběhla střelecká soutěž – Novoroční trefa. 

➢ Tyfloservis, o.p.s. 

• hledá se nový zaměstnanec na 0,75 úvazek, nyní navýšení pro 

r. 2022 ze 3 na 4 zaměstnance. 

➢ KAFIRA o.p.s. 

• běžný provoz; 

• projektová činnost. 



 

 

 

5. Diskuze a různé 

➢ Nadace a nadační fondy – možnost využití nových výzev ke konci 

roku 2022. 

 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: 23.2.2022 

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 

 

  


