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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 13. 11. 2018 (úterý) od 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová radnice Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 

Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor sociálních věcí, místnost č. 189 

 

PROGRAM 

1. Informace z manažerské skupiny 

2. Monitoring PS: 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

• Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

• Tichý svět, o.p.s. 

• Ostravský spolek neslyšících p.s, 

• Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava,  

• Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. 

3. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

4. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

přepisovatele v zácviku a tlumočníka do ZJ. Česká unie neslyšících, z.ú. za sebe poslala 

sociální pracovnici. Viz prezenční listina. 

1. Informace z manažerské skupiny 

Od posledního jednání PS jednání manažerské skupiny neproběhlo. Manažerka zopakovala 

důležité termíny: 

• Vánoční setkání 4. 12. 2018, cca 13:00 – 16:00. 
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• Konference na téma genetika sluchového postižení, Domov Slunečnice Ostrava 4. 12. 

2018, cca 14:00 – 16:00. 

PS se shodla že si přeje zajistit přepis na konferenci.  

PS se shodla že název dotační oblasti „podpora osob s handicapem“ není vhodný, navrhla: 

bourání bariér u osob se zdravotním postižením nebo podpora osob se zdravotním 

postižením. PS má možnost do konce roku 2018 zasílat své návrhy manažerce PS, ta je pak 

přednese manažerské skupině.    

2. Monitoring PS 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče – členka z této organizace se 

omluvila, aktivity organizace za letošní rok a plány na příští rok představí na příštím jednání. 

Manažerce PS bylo sděleno, že projekt podaný na statutární město Ostrava je totožný jak 

minulý rok, opět žádali na 12 rodin.    

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

s dětmi – je poskytovaná dle § 65 Zákona o sociálních službách. Poskytují službu v 

Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Ústeckém a kraji Praha. 

Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně. Podporují rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy 

jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení či rodinám s dětmi s kombinovaným 

postižením (z nichž jedno je sluchové). Realizují socioterapeutické skupiny v pondělí (2. a 4.) 

pro rodiny s dětmi 0-18, v pátky (2. a 4.) pro rodiny s dětmi 0-2 roky (dle mentálního věku 

dítěte). Dále realizují pobytové akce pro rodiny s dětmi, Zahradní slavnost či příměstský 

tábor. Pravidelně se účastní Noci s Andersenem či Noci snů v ostravské ZOO. Celkem mají 17 

rodin a z toho 8 z Ostravy.  

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – členka pracovní skupiny 

představila vizi a cíle organizace, viz www stránky organizace a rozdala letáčky organizace. 

Tlumočnickou službu poskytují dle § 56 Zákona o sociálních službách. Poskytují ji ambulantně 

(pondělí a středa) a terénně, poskytují také základní sociální poradenství v rámci kterého 

doporučují návazné služby. Služba je poskytovaná na základě smlouvy a při dodržování 

pravidel. Dále organizace realizuje kurzy ZJ, osvětové besedy a komerční tlumočení. Nyní 

mají cca 170 klientů, z toho 104 z Ostravy.   

Tichý svět, o.p.s. – členka z této organizace se omluvila, aktivity organizace za letošní rok a 

plány na příští rok představí na příštím jednání.  
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Ostravský spolek neslyšících p.s. – člen z této organizace se omluvil, své aktivity za 

letošní rok shrne v e-mailu, dále manažerce PS bylo oznámeno že organizace ke konci roku 

končí svou činnost.  

Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava – organizace 

má od května nové prostory, realizují různé tematické setkání a besedy. Zatím na své aktivity 

nemají finance, v jiných krajích má ČMUN finanční podporu. Bylo jim doporučeno napsat 

projekt v rámci dotační oblasti „podpora osob s handicapem“. Jaké aktivity budou poskytovat 

od ledna oznámí až v lednu, vzhledem ke skutečnosti, že končí spolková činnost MSUN a 

OSN, předpokládají nárůst členů.   

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava - členka z této organizace se nedostavila, 

aktivity organizace za letošní rok a plány na příští rok představí na příštím jednání.    

3. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - SAS 

o Organizují jedno tlumočené představení muzikálu Mauglí – jsme jedné krve 

tlumočený do ZJ v Praze 27. 12. 2018. 

o Zúčastní se Adventu plného křídlení 29. 11. 2018.   

• Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

o Zúčastnili se veletrhu Život bez bariér 9.-11. 11. 2018, kde padaly časté 

dotazy na sluchadla.  

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Zahájí prodej baterií. 

• Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. 

o V listopadu proběhne poslední mikulášské setkání. 

• Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava 

o 30. 11. 2018 Setkání a malování na sklo. 

o 1. 12. 2018 Vánoční setkání a výroba adventních věnců. 

 

4. Různé 

Vítkovický spolek neslyšících organizuje 9. 3. 2019 party V restauraci u kocoura.  

Příští setkání:  

• cca v únoru 2019. 
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Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková, MBA (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 


