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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: 19. 02. 2019 (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. Vystoupení hosta – zástupce společnosti Phonak 

2. Informace z manažerské skupiny 

3. Práce na Kartách aktivit (5 KP) 

4. Volba nových členů PS 

5. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

6. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

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

tlumočníka do ZJ. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. přivedlo studentku na praxi. Viz 

prezenční listina uložena na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  

1. Vystoupení hosta – zástupce společnosti Phonak 

Ing. Kristýna Šindelková představila REJA spol. s r. o. - zastoupení značky Phonak pro Českou 

republiku. Sídlí na Hlavní třídě 1026/49, Ostrava-Poruba. Prodávají sluchadla a různé pomůcky pro 

osoby se sluchovým postižením (dospělé, děti, studenty). Provádí servis sluchadel Phonak, ale 

poskytnou i jednoduchý servis jiných značek, nebo poskytnou poradenství k jiným značkám sluchadel. 

Prodávají baterie a doplňky pro péči, údržbu sluchadel a doplňky pro poslech televizí a telefonování.  

Prakticky stačí, aby si osoba se sluchovým postižením zašla vyšetřit sluch k ORL lékaři a pak 

s výsledkem vyšetření navštívili prodejnu, kde jim už sluchadla poskytnou, neboť v prodejně je 
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k dispozici i foniatr z Prostějova. Děti mají příspěvek od pojišťoven na obě sluchadla, dospělí mají 

příspěvek na jedno sluchadlo, ale doporučuje se mnohdy obě sluchadla. 

Víc informací zde:  www.phonak.cz 

2. Informace z manažerské skupiny 

Zastupitelstvo města schválilo žádosti o dotaci 30. 1. (oblast sociální práce) a bude schvalovat 6. 3. 

(oblast podpora osob s hendikepem a zdravotnictví). Informace o dotacích najdete zde: 

http://dotace.ostrava.cz/  

Proběhla revize ukazatelů pro rok 2019, manuál byl zaslán e-mailem. Více informací zde: 

www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/manual-pro-vykazovani-ukazatelu  

Akce Lidé lidem proběhne 20. 6. 2019 v Komenského sadě – v PS proběhla diskuze, co by mohla 

skupina nabídnout: ukázku ZJ nabídla ČUN a Tichý svět, ukázku odezírání a ukázku kompenzačních 

pomůcek nabídl CDS Tamtam.   

Nové katalogy sociálních služeb si PS rozebrala. 

3. Práce na Kartách aktivit (5 KP) 

Pracovní skupina prošla jednotlivé karty aktivit a odsouhlasila poslední podobu. Níže přehled aktivit 

včetně cílů a opatření.  

Cíl 1 
Navýšit kapacitu a podporovat stabilizaci a kvalitu služeb pro lidi se sluchovým 
postižením 

Opatření 1.1 
Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty o 
možnostech využití služby klienty 

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

Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené lidi 

 Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb 

Cíl 2 
Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší děti 
se sluchovým postižením 

Opatření 2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku 

 Aktivita 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti 

Opatření 2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením 

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

Cíl 3 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově postiženým 
občanům u laické i odborné veřejnosti 

https://www.phonak.cz/
http://dotace.ostrava.cz/
http://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/manual-pro-vykazovani-ukazatelu/
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Opatření 3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty 

 Aktivita 3.1.1 
Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných poraden a 
zdravotnického personálu 

 Aktivita 3.1.2 
Realizovat osvětové a informační akce se zaměřením na problematiku lidí se 
sluchovým postižením 

  

4. Volba nových členů PS 

Pracovní skupina byla usnášeni schopna, byly ji rozdány hlasovací lístky se dvěma zájemci o členství: 

• Ing. Petr Pelíšek – člen za Základní organizace Ostrava – Poruba, p.s. 

• Ing. Martin Novák – člen za Českou unii neslyšících, z.ú. 

Bylo rozdáno 5 hlasovacích lístků a proběhla volba:  

• Ing. Petr Pelíšek – 5x ANO  

• Ing. Martin Novák – 5x ANO 

Oba zájemci byli PS schválení jako členové a zároveň za sebe jmenovali náhradníky: 

• Světluška Dostalíková – náhradník za Základní organizace Ostrava – Poruba, p.s. 

• Mgr. Zuzana Dluhošová – náhradník za Českou unii neslyšících, z.ú. 

 

5. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

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

o Nadále poskytují Tlumočnickou službu se základním sociálním poradenstvím.  

o Otevírají nové kurzy ZJ 

o Připravují 5. Galavečer Neslyšících k pátému výročí organizace – rádi by zde ocenili 

významné neslyšící osobnosti, budou rádi za tip i z jiných organizací.      

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Nadále poskytují Tlumočnickou službu (nově podpořena SM Ostrava) a Sociálně 

aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. 

o MSUN bude ČUN vracet zapůjčený majetek. 

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

o Nadále se schází 1x za měsíc ve středu a mají kolem 100 členů.  

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

• Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava 
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o Pravidelně se schází ve čtvrtek od 15:00 a přepravují 2x za měsíc nějakou akci (např. 

ruční práce). 

o Také mají letos páté výročí obnovení organizace v Ostravě. 

• Tichý svět o.p.s. 

o Nadále poskytují Sociální rehabilitaci a také vypilovali základní sociální poradenství 

k tomu.  

o Mají nové pravidla pro administraci, mají daleko méně papírů ke klientům. 

  

6. Různé 

Příští setkání:  

• v dubnu 2019. 

 

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

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 


