ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny
OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

DATUM:

26.4.2022 v 11 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

SONS obl. odb. Ostrava (nám. Msgre Šrámka
1760/4, 702 00 Ostrava)

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Práce na tvorbě KP – doplnění/úpravy;
Informace z MT KPSS;
Informace k akci LIDÉ LIDEM;
Aktuality z organizací;
Diskuze a různé.

1. Práce na tvorbě KP – doplnění/úpravy
➢ PS si v průběhu předešlých jednání definovala již konkrétní cíle a
opatření, vč. dílčích aktivit. Dokument byl upraven do finální verze a
dílčí realizátoři zhodnotili adekvátnost uvedených výstupů.
➢ Poslední změny lze zaslat nejpozději do pátku 29.4.2022 do 10
hodin. Poté bude dokument předán koordinátorovi KPSS k dalšímu
zpracování.
2. Informace z MT KPSS
➢ Pomoc Ukrajině
• Aktuální informace o pomoci Ukrajině jsou zveřejňovány na
stránkách https://socialniveci.ostrava.cz/ - Mgr. Lena
Michálková, lmichalkova@ostrava.cz. Na FB zřízena skupina
Ostrava pro Ukrajinu – je možno také zde získávat potřebné
informace nebo se přímo ke skupině připojit.

• Byla zřízena i krajská bezplatná informační linka v provozu
denně od 7:00 do 19:00 hodin – tel. 800 720 210
• Sociální pracovníci oddělení SPAM a SPOD spolupracují s
městskými obvody. Ty vyčlenily cca 60 bytů pro uprchlíky.
➢ Plán sociálního začleňování a spolupráce s Agenturou
• Aktuálně je dokončena analytická část a byly zahájeny práce
na návrhové části, včetně jednotlivých opatření. Finální podoba
výzvy by měla být zveřejněna na konci května 2022.
➢ Tvorba 6. KP a jeho naplňování + OPTIMKO
• Do 30.4.2022 musí být zpracován Popis CS a jejích potřeb.
• PS dokončují úpravy svých dílčích cílů a opatření; dokončuje
se zpracování průřezových témat.
• Spolupráce s OU v rámci projektu OPTIMKO - výstupem bude
metodika pro plánování sociálních služeb. Zástupci OU sbírají
informace, zkušenosti, příklady dobré praxe v rámci indikátorů
sociálního dopadu napříč republikou i na území jiných států – v
průběhu dubna 2022. V květnu 2022 budou realizovány
konzultace s minitýmem na OSVZ MMO a napříč pracovními
skupinami KPO.
➢ Dotační program LOTERIE 2022
• Termín vyhlášení programu: 23. 3. 2022
• Termín předkládání žádostí: 25. 4. - 6. 5. 2022
• Termín projednání návrhů dotací zastupitelstvem města: 22. 6.
2022
• Termín podpis smluv: od 2. poloviny července 2022
• Finanční rámec: 4,7 milionu Kč
• Limity výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč
3. Informace k akci LIDÉ LIDEM
➢ Termín a místo konání: 23.6.2022 v Komenského sadech v Ostravě
za budovou Nové radnice, od 9.00 – 18.00 hod.
➢ Během celé akce k dispozici tandemové kolo i s kompetentní osobou
- zajišťuje TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
➢ Stavba stánků bude zahájena od 6:00 hod., stavba pódia již 22. 6.
2022 v odpoledních hodinách. Stánek bude vybaven pultem, 2
židlemi a drátěným programem, do něhož mohou umístit zástupci
organizací své propagační materiály.
➢ V průběhu akce budou s manažery PS rozhovory na pódiu.

➢ Projektový den – otázky z předchozích let budou zaslány manažerům
PS k posouzení, směřován opět k žákům 2. stupně ZŠ a studentům
SŠ.
➢ Sociopoint bude ve společném stánku s MT KPO.
4. Aktuality z organizací
➢ Organizace se připravují na pomoc handicapovaným uprchlíkům
z Ukrajiny. Účast organizací na akci Běh pro světlušku.
➢ Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
• Zpracován kontaktní leták k informacím o pomoci Ukrajině –
bude zaslán členům PS.
• Účast zástupců organizace 31.3.2022 na konferenci Svět
jinýma očima – příspěvek.
• 30.3.2022 Proběhl seminář ve FNO pro lékaře a zdravotní
sestry.
• Účast na Polanském běhu.
➢ KAFIRA o.p.s.
• Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci – testování
3D modelů památek.
➢ Tyfloservis, o.p.s.
• Plán soutěže v braillu; účast na akci v DOV – PARAHOKEJ
2022 ve dnech 4.-6.5.2022.
• Předány informace o instalaci speciálních tlačítek pro
handicapované chodce v Ostravě – jedná se o pilotní projekt,
více informací bude zasláno členům PS.
➢ TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
• Přípravy na akci Ostravská muzejní noc – 28.5.2022.
➢ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek
• Příprava a pozvání na akci Dny umění nevidomých na Moravě.
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).
• 19.-20.5.2022 proběhne výjezdní zasedání MT KPO.
Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: 24.5.2022
v 11 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. Pavla Klozíková

