
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM: 21. 11. 2019 (čtvrtek) od 13:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Česká unie neslyšících, z.ú., Antonína Macka 1711/3, 

Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Změna kontaktní osoby 

2. Vystoupení hosta - Deafcom 

3. Informace z manažerské skupiny 

4. Informace o realizaci aktivit 5 KP  

5. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

6. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila tlumočníka do ZJ 

Alenu Hendrychovou. Přepis se nepodařil zajistit. Vedle členů PS byla přítomná paní Hříbková za SPC 

a zaměstnanci ČUN a ČMUN. Manažerka poděkovala ČUN za přípravu prostor na jednání.  

1. Změna kontaktní osoby 

Manažerka PS poděkovala Mgr. Markétě Héglové za práci pro pracovní skupiny a představila novou 

kontaktní osobu Mgr. Anetu Gerlovou (agerlova@ostrava.cz; mob. 603 556 523; 599 443 820; číslo 

kanceláře 185). 

 

2. Vystoupení hosta - Deafcom 

Michal Obložinský přes online připojením PS představil služby společnosti Deafcom: 

• služby zajišťující online tlumočení pro osoby se sluchovým postižením, 

• spojení pomocí mobilních aplikací pro iOS a Android, případně přes webové rozhraní, 



 

 

• pro osoby se sluchovým postižením služba je a vždy bude zdarma, 

• profesionální tlumočníci, 

• poskytujeme online tlumočení každý pracovní den od 9 do 17, 

• unikátní technologie - možnost dovolat se neslyšícímu, 

• přepis zajišťujeme ve spolupráci s firmou Transkript 

Více informací zde: www.deafcom.org 

 

3. Informace z manažerské skupiny 

Manažerka PS informovala o proběhlém jednání manažerské skupiny, které proběhlo 8. 11. 2019. 

Zejména se diskutovalo o těchto tématech: 

• Vánoční setkání členů KP proběhne 3. 12. 2019 od 15:00 v Klubu Parník – tlumočení do ZJ 

zajištěno, je nutné potvrdit účast. 

• Byly představeny závěry z vyhodnocení 4 KP. 

• Bylo nahlášeno 5 zájemců o kurz bezpečnosti za PS a bylo požádáno, pokud se kurz povede 

zrealizovat o zajištění tlumočení do ZJ. 

• Členové PS byly informováni o ukončení EU projektu, v rámci, kterého byla financována 

příprava 5 KP a o potřebě nových GDPR souhlasu.  

Kontaktní osoba PS informovala, že akce Lidé lidem bude probíhat co 2 roky, v roce 2020 se tedy 

neuskuteční.  

 

4. Informace o realizaci aktivit 5 KP 

Proběhla diskuse nad realizaci aktivit vymezených v 5 KP. Na realizaci aktivit se podílí zejména tyto 

organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.; Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 

o.p.s.; Tichý svět o.p.s., které do konce roku připraví krátké shrnutí, jak se jim daná aktivity vede 

naplňovat.  

 

5. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče 

o Proběhla první inspekce SQSS, vypadá to, že výsledek bude výborný.  

o Pravidelně probíhá setkávání rodičů dětí se sluchovým postižením a kurz 

komunikačních dovedností.  

http://www.deafcom.org/


 

 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – SAS pro rodiny s dětmi 

o Budou se účastnit Adventu plného křídlení 28. 11. 2019, který bude nově tlumočen 

do ZJ, více informací zde: www.adventplnykridleni.cz.   

o V březnu 2020 plánují pobyt pro starší děti.  

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

o Proběhlo víkendové vzdělávání tlumočníků. 

o Každý měsíc probíhá beseda s lékařem a pravidelné setkávání klientů. 

o 21. 12. 2019 plánují zájezd do Vánočního Krakova.   

• Tichý svět o.p.s. 

o Navázali spolupráci se společnosti ASTRAFOOD, kteří stále hledají nové zaměstnance, 

je možno zprostředkovat kontakt. 

o Nově existuje možnost požádat o doplatek na léčiva, bližší informace zde: 

http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-

uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html 

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Realizovali besedu s paní Vlasákovou z ÚP. 

o Zaměstnali novou sociální pracovnici Markéta Body, DiS. 

• Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 

o Organizují pravidelné akce pro ohluchlé seniory.  

o Domlouvají spolupráci s AudioNikou (www.audionika.cz). 

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

o Organizují pravidelné akce pro ohluchlé seniory.   

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

o Probíhal kurz malování a připravují kurz korálkování. 

• Speciálně pedagogické centrum 

o Podílí se na přípravě Semináře, který proběhne 3. 12. 2019 ve 14:30 v přednáškové 

místnosti Domova pro seniory Slunečnice, bude zajištěné tlumočení a přepis.  

 

6. Různé  

• Paní Gerčáková za Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. jmenovala jako svou 

náhradnici Marii Hořákovou (horakova.mmarie@seznam.cz). 

•  V Lednu bude svolané mimořádné jednání PS k plánované konferenci PS, kterou koordinuje 

CSNN.  

• Příští jednání PS proběhne 25. 2. 2020 od 10:00 v Centrum služeb pro neslyšící a 

nedoslýchavé, o.p.s. 

https://www.adventplnykridleni.cz/
http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html
http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html


 

 

• Následující jednání PS by proběhlo v dubnu 2020 (odpoledne).  

 

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

Verifikovala: Mgr. Aneta Gerlová (kontaktní osoba PS) 


