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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. 4. 2018 od 15:00 

MÍSTO KONÁNÍ: KAFIRA, o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Představení Pracovní skupiny KP – Občané se zrakovým postižením 

2. Schválení nových členů pracovní skupiny 

3. Práce na 5 KP  

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

5. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

přepisovatelku Andreu Lehockou a tlumočníka do ZJ Jiřího Holce.  

1. Představení Pracovní skupiny KP – Občané se zrakovým postižením 

Manažerka pracovní skupiny Mgr. Linda Schalková představila členy pracovní skupiny: 

• KAFIRA, o.p.s. (www.kafira.cz/)  

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka 

Ostrava (www.sons.cz/ostrava) 

• TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (www.tyflocentrum-ova.cz/) 

• Tyfloservis, o.p.s. (www.tyfloservis.cz/)  

• Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava (www.ranapece.cz/ostrava/) 

Manažerka také připravila ukázku kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým 

postižením, které si členové mohli prohlédnout a vyzkoušet. 

      

http://www.kafira.cz/
http://www.sons.cz/ostrava
http://www.tyflocentrum-ova.cz/
http://www.tyfloservis.cz/
http://www.ranapece.cz/ostrava/
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2. Schválení nového člena pracovní skupiny  

Zájemci o členství: 

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

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

• Ing. Petr Pelíšek, SNN ČR – člen za Základní organizaci nedoslýchavých Ostrava – 

Poruba, p.s. 

• Světluška Dostalíková – náhradník za Základní organizaci nedoslýchavých Ostrava 

– Poruba, p.s. 

• Martina Zemanová – náhradník za Tichý svět, o.p.s. 

• Veronika Kovalová – náhradník za Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Pracovní skupina nebyla usnášeníschopná (přítomni pouze čtyři s hlasovacím právem z 

deseti), z toho důvodu schválení nemohlo proběhnout a posouvá se na příští jednání.   

3. Práce na 5 KP 

Bude se připravovat popis cílové skupiny a jejich potřeby – vyhotoví manažerka a bude 

zaslán k připomínkám. 

Struktura kapitoly o Pracovní skupině: 

• popis cílové skupiny a jejich potřeb, 

• přehled cílů a opatření (tabulka), 

• popis stávající sítě (úvod, počet, komentář - tabulka), 

• rozvojové cíle a opatření. 

Schválená nová vize 5 KP: 

• Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace.  

• Občané žijí v Ostravě s pocitem bezpečí a vědomím, že jim v případě potřeby bude 

poskytnuta adekvátní pomoc.  

• Občané mají k dispozici adresné a kvalitní sociální služby. 

Pracuje se na těchto průřezových tématech: 

• podpora procesu KP, 

• financování sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

• podpora deinstitucionalizace a humanizace, 

• dobrovolnictví, 

• informovanost – kontaktní místo, společná kampaň, destigmatizace,  

• přesahové oblasti – bydlení, zaměstnávání, zdravotnictví, školství, rodinná politika. 

Harmonogram práce: 

• finalizace podkladů za pracovní skupinu bude v dubnu 2018, 

• připomínkové řízení celého dokumentu bude v červenci 2018, 

• tisk nového 5 KP bude v září 2018.   
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4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

• CDS Tamtam, o.p.s. – Raná péče 

o Připravují víkendový pobyt pro rodiny v září. 

• CDS Tamtam, o.p.s. – Sociálně aktivizační služby 

o Připravují příměstský dětský tábor na léto. 

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

o 26. 4. 2018 od 16:00 DJ workshop pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. 

o 11. 8. – 18. 8. 2018 Rekondiční sportovní pobyt pro děti se sluchovým 

postižením – děti z Ostravy mají 500 Kč slevu.   

• Ostravský spolek neslyšících p.s. 

o 5. – 6. 10. 2018 100 výročí v Zámečku-Poruba, připravuje se neslyšící 

kouzelník, loutkové divadlo pro děti atp. 

o 4. 10. 2018 pravděpodobně bude pantomima neslyšících Mimraj.   

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

o 7. -14. 7. 2018 Rekondiční pobyt – Hotel Kryštof, Prostřední Bečva (na 

programu bude představení kompenzačních pomůcek MSUN a výuka 

odezírání). 

• Tichý svět, o.p.s. 

o 15. 5. 2018 Beseda s neslyšícím řidičem odtahové služby o IZS a prevenci 

ohrožení života.  

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o 4. 5. 2018 od 16:00 Den otevřených dveří – představení ČUN a ČMUN. 

o V Ostravě poskytují tyto registrované služby: Sociálně aktivizační služby pro 

osoby se sluchovým postižením, Tlumočnickou službu do ZJ a Simultánní 

přepis.   

5. Různé 

Informace z manažerské skupiny: 

• Vypracovaná analýza procesu KP – výstupy budou zaslány PS, za PS SLU se 

zúčastnilo 50 % členů. 

• 26. 4. 2018 proběhne bezplatné školení k GDPR, bude zajištěný přepis, kapacita již 

naplněna.  

• 21. 6. 2018 Lidé lidem – se ruší. Akce proběhne až v roce 2019 v Komenského 

sadech.  

• Připravuje se finalizace aktualizovaného katalogu. 

• Připravuje se video ve ZJ – Jednací řád a Základní představení PS.  

Hašková společně s paní Hortvíkovou poděkovali PS za spolupráci při aktualizaci katalogu a 

při vyplňování online dotazníku k analýze procesu KP. 
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Příští setkání:  

• 22. 5. 2018 (úterý) od 9:00 (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.) 

• 28. 6. 2018 (čtvrtek) od 15:00 (bude upřesněno)  

• Následující jednání: září, říjen, listopad. 

• Nabídka od Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. že můžeme 

zasedání realizovat v Staré Vsi nad Ondřejnicí.   

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 


