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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   10. 10. 2017 (úterý) od 9:00  
místo konání:  Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 28. října 286/10, 

Ostrava 702 00 
přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program jednání 

1. Volba nového člena PS 

a. Kamila Pavelková na místo Mgr. Aleny Hegerové za Tichý svět (sociální 
rehabilitace) 

b. Světlana Dostalíková na místo Anny Prokopovičové za SNN ČR Základní 
organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba (spolková činnost)  

2. Volba manažera PS 

3. Představení současně realizovaných projektů a představní připravovaných projektů pro 
Ostravu na rok 2018 

a. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

b. Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – tlumočnická služba, sociálně aktivizační 
služby pro zdravotně postižené, odborné poradenství  

c. Česká unie neslyšících, z.ú. 

d. Ostravský spolek neslyšících, p.s.  

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

5. Různé 

 

Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 9:00. Hašková vyzvala, aby se představili přítomní členové, 

neboť se jednání zúčastnil poprvé pan Petr Pelíšek (jednatel SNN ČR Základní organizace 

nedoslýchavých Ostrava – Poruba), dále se představily dvě studentky na praxi a dvě 

dobrovolnice. Hašková dále představila přepisovatelku Veroniku Košcovou a tlumočníka do ZJ 

Bohuslava Pernického. 

Z důvodu ohlášeného pozdního příchodu Pavelkové (Tichý svět) a Nováka (ČUN) došlo k změně 

pořadí jednotlivých bodu jednání.   
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1. Představení současně realizovaných projektů a představní připravovaných projektů pro 

Ostravu na rok 2018 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 

prezentovala Vaňková. 

• Popis cílové skupiny – slyšící rodiče s dítětem se sluchovým nebo kombinovaným 

postižením, neslyšící rodiče se svým dítětem dítě ve věku od 0 do 18 let.  

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují – celkem - 14 rodin, z toho Ostrava 

– 7 rodin, evidence: Liberis. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů 112, počet intervencí 445. 

• Kdy a kde je služba poskytována - pravidelné programy pro rodiny s dětmi 2x za měsíc 

(vždy 2. a 4. pondělí v měsíci) 16.30 - 18:30 hod; ambulantní individuální konzultaci je 

možné využít vždy 2. a 4. pondělí v měsíci před pravidelným programem a to od 9.30 do 

12h a od 14h do 16h. Dále: úterý – pátek, od 8.00 do 16.00 hodin (v rodině) dle domluvy s 

klienty (+ dojezdový čas u terénní služby), terénní i ambulantní konzultace dle potřeb a 

požadavků rodiny (terénní služba v domácím prostředí dítěte - zejména u dětí s 

kombinovaným postižením) i telefonické či e-mailové konzultace.  

• Personální obsazení - sociální pracovníci: 1,4 úvazku (Lena Vaňková – úvazek 0,8; Jana 

Švardalová, Jana Jungmannová, Alice Barhoňová – DPP), administrativní pracovníci: 0,2; 

vedoucí pracovníci: 0,1.  

• Kdo spolufinancuje službu – MPSV, SM Ostrava, dary, nadace a jiné. 

• Plány – projekt na SM Ostrava bude vypadat podobně opět pro 10 - 12 rodin. Mírné 

navýšení financí z důvodu navýšení úvazku a rozšíření služby o další skupinu, 

možnost větší nabídky terénní služby. Další plánované projekty: interaktivní besedy na 

školách a příměstský tábor a další aktivity. 

Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené, 

informace sepsal pan Bojar a přednesla Hašková. 

• Popis cílové skupiny – sluchově postižení od 7 let věku. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují – Ostrava – 81 klientů, mimo 

Ostravu – 141 klientů, evidence v programu Excel. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů 530, počet intervencí 1 556. 



 

  
 

3/7 

 

• Kdy a kde je služba poskytována – po 8 – 12, út 8 – 15, st 13 – 18, čt 8 – 15, pá 8 – 12, 

služba je poskytovaná v sídle organizace. Terénní služba dle dohody s klientem. 

• Personální obsazení – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí, úklid, 

hospodář, správce IT – celkový úvazek 1,9 pracovníků. 

• Kdo spolufinancuje službu – MSK, SMO, MO Ostrava – Poruba. 

• Plány – stejný projekt jak minulý rok. 

Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – tlumočnická služba, informace sepsal pan Bojar a 

přednesla Hašková. 

• Popis cílové skupiny – sluchově postižení od 7 let věku. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují – Ostrava – 38 klientů, mimo 

Ostravu – 84 klientů, evidence v programu Excel. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů 495, počet intervencí 518. 

• Kdy a kde je služba poskytována – po 8 – 12, út 8 – 15, st 13 – 18, čt 8 – 15, pá 8 – 12, 

služba je poskytovaná v sídle organizace. Terénní služba dle dohody s klientem. 

• Personální obsazení – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí – 

celkový úvazek 0,5 pracovníků. 

• Kdo spolufinancuje službu – MSK, SMO. 

• Plány – stejný projekt jak minulý rok. 

Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – odborné poradenství, informace sepsal pan Bojar a 

přednesla Hašková. 

• Popis cílové skupiny – sluchově postižení od 7 let věku. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují – Ostrava – 141 klientů, mimo 

Ostravu – 21 klientů, evidence v programu Excel. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů 133, počet intervencí 226. 

• Kdy a kde je služba poskytována – po 8 – 12, út 8 – 15, st 13 – 18, čt 8 – 15, pá 8 – 12, 

služba je poskytovaná v sídle organizace. Terénní služba dle dohody s klientem. 

• Personální obsazení – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí, úklid, 

hospodář, správce IT – celkový úvazek 1,2 pracovníků.  

• Kdo spolufinancuje službu – MSK, SMO. 

• Plány – stejný projekt jak minulý rok. 
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• Diskuze – padla otázka, zda organizace má kapacitu poskytnout všechny tři služby zaráz 

pro tři různé klienty, když má pro všechny tři sociální služby stejné ambulantní dny. Pan 

Bojarovi tato otázka bude zaslána e-mailem.  

Česká unie neslyšících, z.ú. – tlumočnická služba. Současně poskytované služby v Ostravě 

představil pan Novák. 

• Popis cílové skupiny – osoby se sluchovým postižením preferující komunikaci v českém 

znakovém jazyce, osoby s kombinovaným postižením preferující komunikaci v českém 

znakovém jazyce. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují - 361 uživatelů (z toho 31 z Ostravy); 

20 zájemců z Ostravy. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů v MSK 165, počet intervencí 745 

v MS kraji. 

• Kdy a kde je služba poskytována – ambulantně po 16 – 18 (v nejbližší době dojde k 

úpravě), terénně podle potřeby a domluvy. 

• Personální obsazení - 0, 15 vedoucí TS; 0,4 sociální pracovník; 0,2 tlumočník ZJ; 5 x DPP 

tlumočník ZJ cca 600 hod/rok pro MS kraj. 

• Kdo spolufinancuje službu – Karviná, vlastní finance, ostatní kraje a obce. 

• Plány – podat si projekt i na město Ostrava 

• Diskuze – nad tím co si představit pod zájemcem o službu. Pan Novák upřesnil, že se zatím 

služba jen představila, že smlouva se s nimi podepíše, až budou mít na to kapacitu. 

Česká unie neslyšících, z.ú. – sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené (CSS ČUN 

Ostrava SAS – aktivizační služby). Současně poskytované služby v Ostravě představila pan Novák. 

• Popis cílové skupiny – osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují - 35 uživatelů (z toho 21 z Ostravy); 

50 zájemců z Ostravy 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů v MSK 125, počet intervencí 765 

v MS kraji. 

• Kdy a kde je služba poskytována – ambulantně po 9 – 18 (v nejbližší době dojde k úpravě), 

terénně podle potřeby a domluvy. 
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• Personální obsazení - 0, 15 vedoucí, 0,3 sociální pracovník, 0,8 pracovník v sociálních 

službách. 

• Kdo spolufinancuje službu – Karviná, Opava, vlastní finance 

• Plány – podat si projekt i na město Ostrava 

• Diskuze – minimální propagace SAS aktivit mezi ostatními službami, Novák informoval že 

to není jejich cílem, že je hlavní, aby o těch aktivitách věděli klienti, ale že se na to mohou 

do budoucna zaměřit. 

Česká unie neslyšících, z.ú. – tlumočnická služba – simultánní přepis (Centrum zprostředkování 

simultánního přepisu). Současně poskytované služby v Ostravě představil pan Novák. 

• Popis cílové skupiny – osoby se sluchovým postižením preferující komunikaci v psané 

češtině, osoby s kombinovaným postižením preferující komunikaci v psané češtině. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují - 421 uživatelů v ČR (z toho 12 z 

Ostravy). 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – v MSK 345 kontaktů, 765 intervencí. 

• Kdy a kde je služba poskytována – ambulantně po 10–17, terénně podle potřeby a 

domluvy. 

• Personální obsazení - 0, 2 vedoucí; 0,4 sociální pracovník; 0,1 pracovník v sociálních 

službách; DPP přepisovatelé cca asi 690 hod/rok. 

• Kdo spolufinancuje službu – MPSV, kraje, obce a další. 

• Plány – neplánují podat na tuto službu projekt na město Ostrava. 

Českomoravská unie neslyšících, z.s. oblastní pobočný spolek Ostrava – prozatím neplánují na 

město Ostrava podat projekt informoval pan Novák. 

Ostravský spolek neslyšících – spolková činnost, prezentoval Vjačka. 

• Sdružují občany se sluchovým postižením. Realizují turistiku a pravidelné besedy. 

• Plánují podat projekt, aby si mohli zafinancovat tlumočníka na své akce a realizovat 

tematické besedy. Příští rok plánují oslavit 100 výročí, pro tyto aktivity plánují podat 

projekt do oblasti Kultura.  

 

2. Volba nového člena PS 
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Volba z důvodu nízkého počtu členů s hlasovacím právem nemohla proběhnout, volba se odkládá 

na příští jednání. 

Pan Petr Pelíšek projevil zájem být náhradník za paní Dostalíkovou, až bude zvolena. 

  

3. Volba nového člena PS 

Kontaktní osoba obdržela v předepsaném termínu pouze jednu nominaci, a to na Anetu 

Haškovou.  

Avšak volba z důvodu nízkého počtu členů s hlasovacím právem nemohla proběhnout, volba se 

odkládá na příští jednání. 

 

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – ranná péče – Sedláková omluvena. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – SAS – Vaňková informovala, že mají novou kolegyni 

Veroniku Kovalovou. Hudební skupina Kašpárek v rohlíku bude realizovat svůj koncert v Ostravě a 

bude zajištěné tlumočení. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – Hašková informovala, že se zahájil kurz 

odezírání a plánuje se ještě zahájit kurz mezinárodního znakového jazyka.  

Moravskoslezská unie neslyšících z.s. – omluven jak pan Bojar tak paní Věřbová.  

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. – nebyla přítomna. 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. – Pelíšek informoval, že mají nový 

výbor, paní Dostalíková je předsedkyní a on jednatel.  

Ostravský spolek neslyšících p.s. – Vjačka informoval o MIMRAJI, který se uskuteční 17. 10. 2017 

od 17:00. Zájemci z členů KP se mohou obracen na Vjačku s žádostí o lístky. Dále plánují besedu 

s SOS a výlet na vánoční trhy.  

Česká unie neslyšících, z.ú. – Novák informoval že se podařilo rozšířit prostory a mají nového 

sociálního pracovníka Elišku Gilíkovou. Dále informoval že časopis Unie se dá předplatit a vychází 

jak v elektronické podobě zdarma a některé články jsou i v českém znakovém jazyce. 
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Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava – plánují akci na tuto 

sobotu Halloween a Mikulášské setkání.  

Tichý dům neslyšících, z.s. – omluvena.  

Tichý svět, o.p.s. – Pavelková informovala, že plánuji realizovat kulatý stůl na téma online 

tlumočení a fyzické „komunitní“ tlumočení.  

LORM, z.s. - společnost pro hluchoslepé – neúčastnil se. 

Magistrát města Ostravy – jsou již vypsané dotace. Více informací zde: 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace 

 

5. Různé 

Došlo k upřesnění, že paní Bartáková nezastupuje Českou unii neslyšících, z.ú. (poskytují sociální 

služby) v PS, ale zastupuje Českomoravskou unii neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava 

(poskytují spolkové aktivity).  

 

Příští jednání PS, musí proběhnout do konce října, Hašková pošle Doodle hlasování o příštím 

termínu. Hašková poděkovala přítomným za účast. 

 

Přepisovatelka: Veronika Košcová  

Tlumočník: Bohuslav Pernický 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba)  

http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace

