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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. 06. 2019 (čtvrtek) od 15:00 

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

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

 

PROGRAM 

1. Představení procesu Komunitního plánování – Jana Müllerová 

2. Informace z manažerské skupiny 

3. Volba nových členů PS 

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

5. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila přepisovatelku a 

tlumočníka do ZJ. Vedle členů PS byla přítomná paní Hříbková za SPC, paní Felgerová za ZON Ostrava 

a paní Rojíčková za CDS Tamtam.   

1. Představení procesu Komunitního plánování 

Mgr. Jana Müllerová, koordinátorka KP v Ostravě, představila komunitní plánování sociálních služeb 

ve městě Ostrava. Představila smysl komunitního plánování, tvorbu komunitního plánu a proběhla i 

diskuse o dotačním řízení.   

S dalšími dotazy je možné se na paní Müllerovou obrátit - e-mail: jmullerova@ostrava.cz; telefon: 

599 443 818. 

Video ve ZJ o KP: https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0 

Text k videu: Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb (ve městě 

Ostrava i souvisejících aktivit), jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě 

https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0
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a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu 

s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu 

vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo 

označeno jako potřebné či prioritní. Je to proces, při němž dochází postupně k vytvoření takového 

systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých 

cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Proces plánování je založen na principu partnerství a 

spolupráce v rámci komunity, která je vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřejností.  

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v 

nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Zřizovateli a provozovateli sociálních 

služeb jsou neziskové organizace. Služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím 

prostředí, v ambulantní formě nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jejich financování je 

realizováno z více zdrojů: rozpočtu (města, kraje, státu), úhrad uživatelů, příspěvku na péči, vlastní 

hospodářské činnosti organizací, pořádaných sbírek, sponzorských darů apod. 

2. Informace z manažerské skupiny 

Akce Lidé lidem proběhne 20. 6. 2019 v Komenského sadě: 

• Čas trvání akce 9:00 – 17:00. 

• Program na pódiu 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:30 (přestávka 12:00 – 14:00).  

• 17:00 – 18:00 hudební vystoupení Pokáč.  

• Příprava stánku od 7:30 (jeden stánek 3x3m). 

• S sebou tričko organizace nebo bílé tričko a na místě se obdrží nálepka. 

• Drobné občerstvení zajištěno, zázemí bude v Radniční restauraci. 

• Přítomnost na stánku:  

o 8:30 – 12:30 (sraz v 8:30 před stánkem č. 13) 

▪ CDS Tamtam – raná péče Jana Sedláková (od 9:00)  

▪ CDS Tamtam – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Lena Vaňková a 

případně vystřídá Veronika Kovalová  

▪ Tichý svět – sociální rehabilitace Martina Zemanová a Kamila Pavelková (do 

12:00)  

▪ ZON Ostrava Poruba – spolková činnost Petr Pelíšek a Světluška Dostalíková  

o 12:30 – 17:00 (sraz ve 12:30 před stánkem č. 13) 

▪ CSNN – tlumočnická služba Eva Liberdová a Lucie Michlová  

▪ ČUN – tlumočnická služba Eliška Giliková a Danuše Lukasová (do 14:30) a 

vystřídá ji Irena Štundová (od 14:30)  

▪ ZON Ostrava - Jana Gerčáková (od 14:30) a Jana Felgerová (od 14:30)  

• Plakátek akce: 
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Karty aktivit – plnění aktivit se týká hlavně CSNN a CDS Tamtam, manažerka PS připomněla těmto 

organizacím, ať pro letošní rok nezapomenou si podat žádost o dodatečnou finanční podporu, víc 

informací bylo dotčeným organizacím zasláno e-mailem. Přehled aktivit níže. 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (SAS pro rodiny s dětmi):  

o 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti. 

o 2.2.1 Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým 

postižením. 

o 3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 

pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden a 

zdravotnického personálu.   

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

o 1.1.1 Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity pro 

pracovníky. 

o 1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb.  

o 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti.  

3. Volba nových členů PS 

Proběhlo hlasování o zrušení členství v PS Ing. Terezii Jachové ze ZON Ostrava, p.s., z důvodu 

pravidelné neúčasti na jednání PS ze zdravotních důvodů a odstoupení z organizace ZON Ostrava, p.s. 

Hlasovalo 6 členů, 6 členů souhlasilo. 

O členství v PS na místo paní Jachové projevila zájem Jana Felgerová a Jana Gerčáková ze ZON 

Ostrava, p.s. Z důvodu nepřítomnosti paní Gerčákové proběhne volba na příštím jednání.  

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

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

o Proběhl 5. Galavečer Neslyšících k pátému výročí organizace. 

o V organizaci pracuje nová tlumočnice ZJ Mgr. Alena Waissová. 

o Organizace má za sebou finanční audit. 



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

o Organizace bude opět tlumočit na festivalu Colours of Ostrava, více informací zde: 

www.csnn.cz/events/colours-of-ostrava-2019.  

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

o Proběhla noc s Andersenem. 

o Realizují besedy pro děti na ZŠ 

o Připravují příměstský dětský tábor 8. - 12. 7., kapacita již obsazena.  

o Připravují zahradní slavnost 21. 6. od 15:00. 

o V organizaci pracuje nová pracovnice Veronika Rojíčková. 

• Tichý svět o.p.s. 

o Kurzem ZJ úspěšně prošli dvě lékařky z ORL oddělení městské nemocnice. 

o Připravují workshop pro děti ZŠ a SŠ. 

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Přibývá klientů Tlumočnické služby.  

o Finalizují se kurzy ZJ. 

• Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 

o Připravují Týdenní pobyt 22. 6. – 28. 6. s kurzem odezíráním a fyzioterapií.  

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

o Připravují Týdenní pobyt 29. 6. – 6. 7.   

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

o Pravidelně se schází ve čtvrtek od 15:00 a probíhají kurzy ručních prací.  

• Speciálně pedagogické centrum 

o Zřízeno při ZŠ pro SP a MŠ pro SP, Ostrava-Poruba, Spartakovců 1153, kde rovněž 

sídlí. 

o Nově sociální pracovnice Bc. Bohumila Hříbková pracuje v SPC na plný úvazek 

o Nově od příštího školního roku psycholog na plný úvazek 

o SPC má 2,5 úvazku speciálních pedagogů  

o V tomto školním roce byla poskytnuta služba 350 klientům, převažuje diagnostická 

činnost, rádi by poskytovali více logopedické pomoci. 

5. Různé 

Příští setkání – úterý 24. 9. 2019 v 10:00 Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková, MBA (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 


