
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   23.2.2022 v 9 hodin 

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

1760/4, 702 00 Ostrava) 

 

PROGRAM 

1. Úvodní představení hostů a členů PS; 

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

Divákové; 

3. Informace z MT KPSS; 

4. Karty aktivit r. 2022 a vyhodnocení r. 2021; 

5. Aktuality z organizací; 

6. Diskuze a různé. 

 

1. Úvodní představení hostů 

Z důvodu dřívějších jednání PS v online prostředí byl úvod jednání 

věnován osobnímu představení hostů z Institutu komunitního 

rozvoje-facilitátorky KPSS Ing. Dany Divákové a Lucie Pieranové, 

dále na pozici odborného konzultanta při tvorbě nového KP za MMO 

– Mgr. Jitky Metznerové a dílčích členů PS, zastupujících jednotlivé 

poskytovatele registrovaných sociálních služeb a souvisejících 

aktivit.   

 

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

Divákové  

➢ PS si v průběhu jednání definovala již konkrétní cíle a opatření, vč. 

dílčích aktivit. Pracovní verze zápisu k tomuto bodu bude zaslána do 

skupiny do 25.2.2022 a poté ji mohou členové PS v režimu změn 



 

 

editovat. Výše zmíněný zápis (včetně úprav) je zapotřebí zaslat 

facilitátorce p. Divákové, a to nejpozději do 7.3.2022. Poté bude vše 

zapracováno do jednoho dokumentu a představeno na dalším 

jednání PS. 

 

3. Informace z MT KPSS 

➢ OPTIMKO – představen harmonogram tvorby metodických materiálů 

v r. 2022. 

➢ Dotační řízení pro obl. sociální péče (SP), protidrogové prevence 

(PP) na rok 2022 

• Termín schválení ZMO – 19. 1. 2022 

• Počet žádostí SP – 127, PP – 11 

• Poskytnuté pro SP – 123, pro PP – 11 

• Celkový objem SP – 59 519 000 Kč, celkový objem PP – 2 971 

000 Kč 

• Termín závěrečného vyúčtování: 31. 1. 2022 

• Termín podpisu smluv: od poloviny února 2022 

➢ Dotační program LOTERIE na r. 2022 

• Termín vyhlášení programu: 23. 3. 2022 

• Termín předkládání žádostí: 25. 4. – 6. 5. 2022 

• Termín projednávání návrhů dotací ZMO: 22. 6. 2022 

• Termín podpisu smluv: od poloviny července 2022 

• Informace k programu a podmínkám: 

o Žadatelé: NNO 

o Finanční rámec: 4 700 000 Kč 

o Limity výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč 

o Formulář do systému EvAgend s přílohou o nákladech a 

zdrojích, nově je nutno doložit i cenovou nabídku! 

• 2 témata podpory: 

o A. Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se 

zdravotním postižením a osob bez přístřeší. 

o B. Zlepšování materiálně technického vybavení 

sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence. 

• Odeslání: datovou schránkou, fyzicky (poštou nebo přímo na 

podatelnu) 

 

 

 



 

 

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

➢ Formuláře nebyly doposud členy PS dostatečně vyplněny – nutné 

zaslat manažerce PS doplnění za členské organizace, a to 

nejpozději do pátku 25.2.2022 do 10 hodin. Termín pro 

vypracování za celou PS a předání koordinátorovi KPSS je 

28.2.2022. 

 

 

5. Aktuality z organizací 

➢ SONS ČR, z.s. 

• Organizační informace: k 31.3.2022 snížení pracovníků 

v organizaci o 1; 

• Dne 26.1.2022 proběhla v organizaci plánovaná akce k 105. 

výročí založení redakce časopisu ZORA; 

• 9.3.2022 v 19 hodin proběhne plánovaná akce Ambientně 

rockovou projekci (Stará aréna Ostrava). 

➢ Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

• 24.2.2022 online konference Raná péče – připraveni na 

budoucnost? Vize a výzvy; 

• Plánovány 2 webináře pro klienty ve spolupráci s Českou 

spořitelnou (na téma finanční gramotnost). 

➢  TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 

• Pozvání na akci - 30.3.2022 křest dvou audioknih 

v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. 

➢ Tyfloservis, o.p.s. 

• 5.-7.5.2022 plánovaná akce v DOV pod sdružením České para 

hokejové asociace (součástí cvičná kuchyň a ukázky pro 

širokou veřejnost). 

➢ KAFIRA o.p.s. 

• V letošním roce 20. výročí organizace. 

 

6. Diskuze a různé 

➢ SOCIOPOINT 

• Výtisky praktických manuálů jsou dostupné v elektronické 

podobě na adrese https://kpostrava.cz/vystupy-sociopoint/ 

nebo https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-

prace/sociopoint/ 

https://kpostrava.cz/vystupy-sociopoint/
https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/
https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-prace/sociopoint/


 

 

• Praktické manuály k dispozici také v tištěné podobě, ale 

v omezeném množství. Témata: Osamělost seniorů; Domácí 

násilí na seniorech; Dluhy; Bezdomovectví; Pomoc v případě 

akutní krize při duševním onemocnění. V případě zájmu 

kontaktovat p. Ing. Janu Svobodovou (tel. 599 443 822, e-mail: 

jsvobodova@ostrava.cz). 

• Připravuje se závěrečná konference k projektu – termín konání 

9.6.2022, místo bude upřesněno v dostatečném časovém 

předstihu.  

➢ Lidé lidem 2022 

• 23. června 2022 v Komenského sadech v Ostravě za budovou 

Nové radnice (přibližně stejný formát jako v roce 2019). 

➢ 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: 16.3.2022 

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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