
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   10.3.2023 v 9 hodin 

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

1760/4, 702 00 Ostrava) 

 

PROGRAM; 

1. Beseda na téma - Práva obětí trestných činů nejen u osob s 

handicapem (Mgr. Radek Makový); 

2. Vyhodnocení činnosti PS 2022 a činnosti PS v rámci 5. KP; 

3. Aktuality z organizací; 

4. Diskuze a různé. 

 

1. Beseda na téma - Práva obětí trestných činů nejen u osob s 

handicapem (Mgr. Radek Makový) 

➢ Mgr. Radek Makový (poradce pro oběti trestných činů v okresech 

Opava a Bruntál; koordinátor Týmu pro oběti trestných činů Ostrava) 

nastínil členům PS práva obětí TČ se zaměřením na ZZO (zvlášť 

zranitelné oběti např. handicapované osoby, děti do 18 let věku, 

osoby se smyslovým postižením aj.). Přednesena byla témata jako 

primární či sekundární viktimizace aj. V případě nejasností se mohou 

poskytovatelé obracet přímo na Mgr. Makového (tel. 773 630 313) 

nebo na web www.restorativ.cz 

2. Vyhodnocení činnosti PS 2022 a činnosti PS v rámci 5. KP 

➢ Členové PS zaslali v řádném termínu svá hodnocení karet aktivit za 

r. 2022. Tyto manažerka PS zpracovala a na konci 2/2023 odeslala 

k dalšímu zpracování koordinátorovi KPSS. Většina plánovaných 

indikátorů napříč kartami aktivit za PS byla splněna nebo splněna 



 

 

částečně. Vzhledem k časovým možnostem jednání budou bližší 

informace k tomuto bodu nastíněny na příštím jednání PS. 

 

3. Aktuality z organizací 

➢ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 

• Změna kontaktní osoby v rámci PS – nově bude organizaci 

primárně na jednáních zastupovat jako řádný člen paní Bc. 

Tereza Sahbi, která je od 1.2.2023 vedena jako vedoucí 

pobočky a sociální pracovník. Na jednání PS bude i nadále 

docházet pracovník v soc. službách Eva Plačková, popř. Ing. 

Dagmar Mičková, které budou zastávat funkci zástupce. 

4. Diskuze a různé 

➢ Lékař S4 

• Organizace řeší ukončení profesního působení MUDr. 

Horákové (lékař S4) od 1.1.2023 – paní Mgr. Slaninovou 

z VZP bylo sděleno následující „Označení „S4“ již v 

číselníku zdravotnických prostředků není. Pomůcky pro 

osoby se zrakovým postižením může předepisovat oční 

lékař, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou. Pokud zdravotnický prostředek podléhá 

schválením revizním lékařem, musí před vystavením 

poukazu požádat oční lékař o schválení zdravotní 

pojišťovnu“. 

➢ Dobrovolnictví-doprovody 

• V únoru byla dílčími organizacemi vyčíslena neuspokojená 

poptávka po doprovodech (kvalifikovaný odhad pro jednání 

s DC).  

• Manažerka PS následně osloví DC a Vyšší odbornou školu 

sociální v Ostravě. S výsledkem bude PS seznámena na 

následujícím jednání. 

 

Termín příštího jednání PS Občané se zrakovým postižením: 4.5.2023 v 9 

hodin ve Společnosti pro ranou péči (Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava).  

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


