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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   18. 04. 2017 (úterý) od 10:00  
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. Informace z manažerského týmu 

2. Informace o akci Lidé lidem 

3. Informace z pracovního setkání s Centrem pro komunitní práci 

4. Představení služeb Tichého světa 

5. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

6. Různé 

 

Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 10:00. Hašková představila přepisovatelku Mgr. Ivetu 

Holasovou. Dále omluvila tlumočníka, neboť nebyl dán požadavek a tlumočník byl odvolán. 

1. Informace z manažerského týmu 

Proběhl 7. 4. 2017, Hašková se snaží po každém proběhlém jednání zaslat PS informace.   

Monitoring ze strany SMO proběhne v období duben – září 2017, proběhne jak ohlášený tak 

neohlášený v organizacích, které byly podpořeny SMO. 

V současné době se plánuje příprava 5 KP, v současné době se plánují kvalitativní výzkumy a 

analýzy. Harmonogram přípravy komunitního plánu: 

září – listopad 2017:  

• připomenutí principů KP a tvorby strategických dokumentů 

• formulace cílů a opatření v PS KP na základě zjištěných skutečností s externím 

facilitátorem  

• průřezové cíle a opatření 

prosinec 2017 – duben 2018: 
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• tvorba dokumentu 5 KP, doladění či vyjasnění hraničních témat apod. 

• projednání na MT, v PS KP 

květen - červen 2018: 

• připomínkové řízení 

• projednání s politickou reprezentací 

• schválení dokumentu 

Projekt ÚP „Burza práce 2017“ -proběhne 26. 4. 2017 v DOV. 

 

2. Informace o akci Lidé lidem 

Akce Lidé lidem proběhne 22. 6. 2017, v čase 9:00 – 16:00. Pracovní skupina se shodla, že členové 

dle priorit budou přítomni ve dvou skupinách a to 8:30 – 12:00; 12:00 – 16:00. Kdo preferuje, jaký 

čas, členové napíšou Haškové poté, co je vyzve.  

Program na pódiu zajišťuje EICO (Zuzana Krautová). Pracovní skupina se shodla, že doporučí Tiché 

rytmy, Tiché zpívání a Oldu Bajera s pantomimou.  

Dopoledne bude probíhat projektový den pro školy. Zadání každý stánek obdrží. Odpoledne si 

aktivitu připraví pracovní skupina. Nabídl se CDS Tamtam, že nějakou hru připraví.  

Pracovní skupina se dále shodla, že by chtěla stánek dále od pódia, nedoslýchaví mají obtížnou 

komunikaci u reproduktorů.  

3. Informace z pracovního setkání s Centrem pro komunitní práci 

Proběhlo 20. 3. 2017 ve dvou skupinách 14:00 – 15:30; 16:30 – 18:00. Moderovala: Martina 

Macurová (CpKP). CpKP poskytne výstupy z pracovního setkání do měsíce, tyto výstupy se využijí 

pro tvorbu 5. komunitního plánu. 

První závěry: osoby se sluchovým postižením nemají informace o sociálních službách a hodně ve 

všem spoléhají na tlumočníky. Mladší si přejí hlavně tlumočení a sami si zařídí, objednají,… 
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Starší chtějí víc než tlumočení, ale hlavně pomoc, radu,… Zajímavé zjištění – starší neslyšící si více 

objednávají tlumočení a to i v případě, že v mládí si je objednávali méně nebo vůbec. Jako důvod 

uvádějí, že mají více zdravotních problémů a tlumočení potřebují, aby porozuměli léčbě, která je 

složitější, než byla v době, kdy byli mladí.   

4. Představení organizace Tichý svět 

Kamila Pavelková a Terezie Holcová představily služby Tichého světa, který má republikovou 

působnost. Poskytují sociální rehabilitace (dlouhodobé profesní poradenství a podporované 

zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství), v současné době online formou odborné sociální 

poradenství (právní poradenství, poradenství online, sociální poradenství, telefonické 

zprostředkování) a online forma tlumočnické služby (online tlumočnická služba NONSTOP). Dále 

v Praze připravují zprávy ze světa a o světě neslyšících, připravovány každý pracovní den ve 

znakovém a českém jazyce na internetu. V Praze provozují Tichou kavárnu. Plány Tichého světa: 

zařazení do komunitního plánování měst v MSK, navázání spolupráce s ÚP, prohloubení stávající 

spolupráce s firmami, navázání spolupráce s dalšími firmami v MSK, zvýšení využívání Tiché linky, 

rozvoj přednáškové činnosti na pobočce a veřejnosti. 

Přítomní členové pracovní skupiny se doptali na další informace.  

5. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

CDS Tamtam – ranná péče – připravují se na účast na konferenci k ranné péči, připravují týdenní 

pobyt pro rodiny s dětmi z MSK, mají v MSK 40 rodin. Pravidelně se snaží o informování lékařů a 

pediatrů o poskytované službě.   

CDS Tamtam – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – probíhá pravidelný program, 

poskytují i terénní službu, a to hlavně pro kombinované postižení, plánují třídenní pobyt pro starší 

děti a besedy ve školách. 

SNN ČR Poruba – plánují týdenní pobyt na Horní Bečvě 17. – 24. 6. 2017. 

OSN – 1. 5. 2017 budou měnit prostory, zatím se rozhodují, kam půjdou, připravují MIMRAJ pro 

rok 2016, příští rok budou slavit 100 výročí. 

 CSNN – proběhl Galavečer Neslyšících, kterého se zúčastnilo 200 lidí, probíhá kurz počítačů, 

tanečně pohyblivý kroužek, tlumočnická služba se poskytuje beze změn.  

6. Různé 

Hašková navštívila PS Občané se zrakovým postižením 7. 4. 2017 a prezentovala služby PS.  
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TKOSP – pracovní skupina by se opět ráda zúčastnila Týdne komunikace osob se sluchovým 

postižením. Proběhla diskuze a připraví se exkurze na Policii, tak aby byla část programu zajímavá 

i pro děti.  

Monitoring v rámci PS by proběhl prezentaci jednotlivých organizací na jednání PS, tak jak dnes se 

prezentoval Tichý svět. 

Příští setkání proběhne v červnu. Hašková zjistí možnosti členů, tak aby se setkání zúčastnilo co 

nejvíc členů.  

 

Přepisovatelka: Mgr. Iveta Holasová  

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS) 

Verifikovala: Mgr. Markéta Heglová (kontaktní osoba)   


