
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   30.11.2022 v 9 hodin 

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

1760/4, 702 00 Ostrava) 

 

PROGRAM; 

1. Aktuality z jednání MT KPSS; 

2. Možnost spolupráce napříč PS; 

3. Plán činnosti na r. 2023; 

4. Aktuality z organizací; 

5. Diskuze a různé. 

 

1. Aktuality z jednání MT KPSS 

➢ Předány dílčí informace z jednání MT ze dne 14.10.2022 (informace 

z ostatních PS; Vyhodnocení ankety k akci Lidé lidem 2022; projekt 

Sociální bydlení III. aj.). Ucelený zápis ke stažení na webu 

www.kpostrava.cz . 

• Vánoční trhy 2022: 26.11.2022 – 23.12.2022; 

• Vánoční setkání členů KPO: 6.12.2022 od 15 hod., 

Slezskoostravský hrad; 

• Dobrovolník roku 2022: 12.12.2022 od 15 hodin, Nová 

radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava – jednací místnost č. 

206A. 

2. Možnosti spolupráce napříč PS 

➢ O participaci na informační akci pro veřejnost na téma Prevence 

projevilo zájem několik dalších organizací napříč pracovními 

http://www.kpostrava.cz/


 

 

skupinami KPSS. V plánu setkání zástupců nahlášených organizací 

v průběhu 1. čtvrtletí 2023. 

 

3. Plán činnosti na r. 2023 

➢ Členové PS projevily zájem o doprovodný informativní program na 

dílčích jednáních PS v roce 2023 na témata, která by byla přínosná 

pro výkon jejich profese, či pro práci s uživateli soc. služeb a 

souvisejících aktivit. Jedná se například o téma: práva obětí 

trestných činů (nejen handicapovaných); zaměstnávání OZP, 

pomůcky pro osoby s kombinovaným nebo sluchovým postižením aj. 

➢ Manažerka se pokusí obdobně jako v roce 2022 zvát na jednání PS 

externí odborníky, jejichž prezentace by mohly být pro PS přínosem. 

 

4. Aktuality z organizací 

➢ KAFIRA o.p.s. 

• Pobočka OV má nového zaměstnance, probíhá zaškolování; 

• Realizované a plánované akce: Vernisáž a výstava obrazů 

klientů v soc. podniku Mléčný bar NAPROTI (2.12.2022 od 

14.15 h.); školení na téma kybernetické bezpečnosti – pro 

uživatele; školení se zrakovou terapeutkou pro pracovníky; 

školení na obsluhu pomůcek od Apple (hodinky, náramky aj.); 

Vánoční kreativní dílna (16.12.2022) aj.; 

• Hledá se pracovník na úklid OV střediska na DPP, nejlépe 

OZP. 

➢ TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 

• Realizované a plánované akce: školení pro lektory v Praze 

(Dědina, v délce trvání 20 h.) na téma Obsluha el. pomůcek 

pro osoby se ZP; akce ke Dni nevidomých aj. 

• Od r. 2023 bude změna kontaktní osoby pro řešení 

problematiky bariér – Opět se vrátí na tuto pozici pan Winkler; 

• Aktuální oblasti pro mapování a řešení bariér – zrušený 

přechod na Místecké; ozvučení a hlášení prostředků MDPO 

(některé vozy nehlásí ani hlášení spínané přes VPN) – vždy je 

třeba vyfotit (zaznamenat) číslo spoje a konkrétního 

prostředku, včetně času a směru. 

• Nová pobočka TFC + SONS + půjčovna KP v Brně (Dům 

služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky v Brně) – více na 

www.centrumpronevidome.cz; 

http://www.centrumpronevidome.cz/


 

 

• Pobočka TFC a SONS dovybavena novým nábytkem, vč. 

instalace odhlučňovacích prvků. 

➢ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 

• Realizované a plánované aktivity: besedy; prohlídka sociálního 

podniku Mental Café; od 1.12.2022 vícedenní výlet do Prahy 

s koncertem; korálkové tvoření pro uživatele ve spolupráci 

s obl. odbočkami z NJ a OP (fa Korálky Katlas); 12.-

13.12.2022 Vánoční tvoření; 14.12.2022 Vánoční ladění 

(večírek); 

• SONS Online – odkazy na zajímavé besedy a informace (více 

na webu https://www.sons.cz/online; 

• AKTIV klub – Aktiv klub Celostátní zájmový klub SONS ČR, 

z.s. – klub (pro mladé, nejen pro mladé) přes facebook. Více 

informací na webu https://www.sons.cz/aktiv.  

➢ Tyfloservis, o.p.s. 

• Nový zaměstnanec od 1.10.2022; 

• Realizované a plánované akce: Odpolední kafíčko v SPRP; 

školení pro zaměstnance na téma kognitivní rehabilitace a 

tvorba IP aj. 

 

5. Diskuze a různé 

➢ Kompenzační pomůcka vodící pes 

• Nabídka spolupráce při zprostředkování kontaktu na 

organizace zajišťující výcvik KP – vodícího psa. V případě 

zájmu kontaktovat Ing. Marii Chlebusovou (KAFIRA o.p.s); 

➢ 3D tiskárna 

• Stále trvá nabídka využití 3D tiskárny - V případě zájmu 

kontaktovat Ing. Marii Chlebusovou (KAFIRA o.p.s); 

➢ Lékař S4 

• Organizace řeší ukončení profesního působení MUDr. 

Horákové (lékař S4) od 1.1.2023 – jednáno s KÚ MSK, nutné 

řešit dále se zdravotní pojišťovnou; 

➢ Dobrovolnictví - doprovody 

• Organizace řeší nedostatek dobrovolníků pro zajištění 

doprovodů nad rámec registrované služby nebo aktivity. 

Někteří uživatelé by uvítali také průvodcovské služby. Námět 

na oslovení Dobrovolnického centra ADRA Ostrava 

https://www.sons.cz/online
https://www.sons.cz/aktiv


 

 

s vytvořením požadavku za celou PS. Během 12/2022 

manažerka PS zašle členům PS formulář, zaměřený na 

vyčíslení neuspokojené poptávky po doprovodech, popř. 

kvalifikovaného odhadu pro jednání s DC.  

• V této věci lze oslovit také Vyšší odbornou školu sociální 

v Ostravě. S Ostravskou univerzitou již jednání proběhla. 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: leden 2023, 

místo jednání bude upřesněno.  

 

 
Zapsala: Mgr. Linda Schalková 
 
Zápis ověřila: Mgr. Pavla Klozíková 

 

  


