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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   24. 01. 2017 (úterý) od 9:00  
místo konání:  Ostravský spolek neslyšících, Ostravský spolek neslyšících, Sokolská tř. 

944/23, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program jednání 

1. Informace z manažerského týmu 

2. Výroční hodnocení plánu činností PS za rok 2016 

3. Plán činností PS na rok 2017 

4. Spolupráce s Centrem pro komunitní práci 

5. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

6. Různé 

 Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 9:00. Hašková na základě zkušenosti z předešlého jednání 

představila pravidla, které by se měla dodržovat, aby jednání proběhlo hladce. Na úvod pro 

potřebu přepisovatele a tlumočníka do ZJ manažerka každého představí, členové budou mít před 

sebou jmenovku. Manažerka před udílením slova zopakuje jméno člena. Členové si vyberou 

preferovaný styl komunikace (mluvené slovo, znakování), aby se dal bez problému přepisovat. PS 

k pravidlům neměla připomínky. 

1. Informace z manažerského týmu 

Na jednání manažerského týmu se představil plán práce na 5. KP, kdy v roce 2017 budou probíhat 

analýzy a volba manažera PS (září) a v roce 2018 proběhne samotná tvorba 5. KP. 

Na Magistrátě v poslední době proběhly personální změny, Hašková znovu zopakovala personální 

obsazení s funkcemi:  

- Petra Hortvíková -  posílat pozvánky, které chcete umístit na web (www.kpostrava.cz; 

www.ostrava.cz) a na facebook KP (www.facebook.com/KPOstrava) 

- Jana Mullerová - koordinátorka celého Komunitního plánování 

- Markéta Heglová - kontaktní osoba pro naši Pracovní skupinu KP 
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- Monika Ličková – administruje projekty sociální práce 

- Petra Teichmanová – administruje projekty na podporu osob s hendikepem 

- Michal Sněhota – administruje projekty týkající se zdravotnictví a rodinné politiky 

 

2. Výroční hodnocení plánu činností PS za rok 2016 

Hašková představila výroční hodnocení plánu činnosti. PS by pro příště požadovala, aby hodnocení 

bylo zasláno dříve, nejen den před jednáním. Hašková doplnila, že stále se jedná o pracovní verzi, 

připomínky se stále mohou zasílat. 

Měsíc Činnost 
Cíle a 

opatření 
4.KP 

Zodpově
dné 

osoby 
Splněno Komentář 

Leden Objednání 
tlumočníka do ZJ a 
přepis na jednání PS 

průběžn
á 

manažer 
PS 

splněno Manažerka nechala SMO objednat 
u CSNN - 300 Kč za hodinu v 
rozsahu 23 hodin za rok. 

Únor Jednání PS - jeden z 
bodů jednání 
zmapování situace 
služeb a aktivit 
počátkem roku 2016 

průběžn
á 

PS splněno Jednání PS proběhlo 9. 2. 2016, 
jeden z bodů bylo vyhodnocení 
plánu činnosti za rok 2015 a 
příprava plánu činnosti na rok 
2016, dále sepsaní podnětů na 
DPO. 

Únor Vyhodnocení plánu 
činnosti za rok 2015 

průběžn
á 

PS splněno V rámci jednání PS 9. 2.  a pomocí 
e-mailové komunikace. 

Únor Příprava plánu 
činností na rok 2016 

průběžn
á 

PS splněno V rámci jednání PS 9. 2.  a pomocí 
e-mailové komunikace. 

Duben Jednání PS - jeden z 
bodů jednání 
navázání spolupráce 
s SPC a ZŠ pro děti se 
sluchovým 
postižením. 

Cíl 2., 
Opatření 
2.2. 

PS splněno Jednání PS proběhlo 17. 5. 2016, 
jeden z bodů bylo představení SPC 
ZŠ pro děti se sluchovým 
postižením, příprava akce Lidé 
lidem, příprava na monitoring, 
příprava festivalu TKOSP 

Duben Zajistit vyvěšení 
letáčku PS na web KP, 
facebook KP a web 
organizací PS. 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

manažer 
PS 

splněno CDS Tamatam - facebook; TS - web 
(www.tichysvet.cz/moravskoslezsk
y-kraj), CSNN - facebook, web 
(www.csnn.cz/news/informace-o-
sluzbach-pro-osoby-se-sluchovym-
postizenim-v-ostrave/), OSN - 
facebook, KP - facebook, Tichý 
dům - web (http://www.tdnko.cz/) 

Květen Zajistit elektronický 
kontakt na školy a 
rozeslání 
elektronické verze 
letáčku PS 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno Kontakty vyhledal D. Vjačka. 
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Květen Zajistit elektronický 
kontakt na lékaře a 
rozeslání 
elektronické verze 
letáčku PS 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno Kontakty vyhledala J. Sedláková. 

Květen Zajistit elektronický 
kontakt na 
nemocnice a 
rozeslání 
elektronické verze 
letáčku PS 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno Kontakty vyhledala J. Sedláková. 

Květen Rozeslání 
elektronické verze 
letáčku PS mezi 
sociální pracovníky 
úřadu práce - krajské 
pobočky v Ostravě, 
kontaktního 
pracoviště Ostrava. 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

kontaktn
í osoba 
PS 

splněno Z. Živčák rozeslal. 

Květen Zajistit druhý tisk 
informačního letáku 
PS 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

manažer 
PS 

nesplněno Magistrát neměl možnosti. 

Květen Zajistit účast 
zástupců PS v rámci 
klubů pro seniory. 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS částečně A. Hašková má již kontakty, avšak 
návštěva se zrealizuje v roce 2017. 

Červen Jednání PS - jeden z 
bodů jednání 
příprava akce Lidé 
lidem 2015 

průběžn
á 

PS částečně Jednání neproběhlo, domluva 
proběhla po e-amilu. 

Červen Účast na akci Lidé 
lidem 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno 
 

Červen Zajistit účast 
zástupců PS v rámci 
klubů pro seniory. 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS částečně A. Hašková má již kontakty, avšak 
návštěva se zrealizuje v roce 2017. 

Červen Pololetní 
vyhodnocení plánu 
činností 

průběžn
á 

manažer 
PS 

splněno A. Hašková v rámci konzultace s 
koordinátorkou KP 

Červenec Monitorování v rámci 
PS 

průběžn
á 

PS splněno A. Hašková, J. Sedláková, D. Vjačka, 
L. Vaňková 

Srpen Zpracování článku do 
odborného 
zpravodaje 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno L. Vaňková zpracovala a poslala do 
redakce. 

Září Jednání PS průběžn
á 

PS splněno Jednání PS proběhlo 6. 9. 2016. 

Září Realizace setkání 
osob se sluchovým 
postižením v rámci 
TKOSP 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno Proběhla exkurze do IBS-112 29. 9. 
2016. 
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Říjen Zajistit účast na 
jednání sociálních 
pracovníků 
příspěvkových 
organizací města 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS splněno A. Hašková prezentovala PS na 
jednání městských obvodů 6. 10. 
2016. 

Říjen Zajistit účast na 
jednání sociálních 
pracovníků úřadů 
městských obvodů 

Cíl 2., 
Opatření 
2.1. 

PS částečně A. Hašková má již kontakty, avšak 
návštěva se zrealizuje v roce 2017. 

Listopad Jednání PS - jeden z 
bodů jednání 
hodnocení projektů 

průběžn
á 

PS splněno Jednání PS proběhlo 22. 11. 2016. 

Prosinec Účast na Vánočním 
setkání KP 

průběžn
á 

PS splněno D. Vjačka, A. Prokopovičová 

Průběžně Aktualizace členů PS průběžn
á 

manažer 
PS 

splněno V roce 2016 jsme zavedli stálé 
hosty PS - SPC a ZŠ 

Průběžně Jednání MT průběžn
á 

manažer 
PS a 
kontaktn
í osoba 
PS 

splněno V případě, že se jednání nemohla 
zúčastnit manažerka, byla 
přítomna kontaktní osoba a 
naopak. 

Dle 
potřeby 

Jednání PS průběžn
á 

PS nesplněno nebylo potřeba 

 

3. Plán činností PS na rok 2017 

Hašková představila návrh plánu činností pro rok 2017. 

Měsíc Činnost 
Cíle a 

opatření 
4.KP 

Zodpovědné 
osoby 

Poznámka 

Leden Objednání tlumočníka do ZJ a 
přepisovatele na jednání PS 

průběžná manažer PS Objedná se u Centra 
služeb pro neslyšící a 
nedoslýchavé, o.p.s. - 
300Kč za hodinu. 

Leden Jednání PS - jeden z bodů jednání 
zmapování situace služeb a aktivit 
počátkem roku 2017 

průběžná PS Jednání proběhlo 24. 1. 
2017. 

Leden Vyhodnocení plánu činnosti za rok 
2016 

průběžná PS V rámci jednání PS 24. 1. 
2017. 

Leden Příprava plánu činností na rok 2017 průběžná PS V rámci jednání PS 24. 1. 
2017. 

Leden Vyhodnocení rozvoje 4 KP v průběhu 
roku 2016 

průběžná PS V rámci jednání PS 24. 1. 
2017. 

Březen Pracovní setkání s Centrem pro 
komunitní práci  

průběžná PS Spoluúčast na 
výzkumném šetření, 
výsledky se využijí jako 
podklad pro tvorbu 
nového KP. 
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Duben Jednání PS - jeden z bodů jednání 
příprava akce Lidé lidem 2017 a 
festivalu TKOSP 

průběžně PS   

Kvěren Zajistit účast zástupců PS v rámci 
klubů pro seniory 

Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS Hašková má již kontakty, 
musí domluvit termín. 

Červen  Jednání PS - jeden z bodů jednání 
příprava monitoringu 

průběžná PS   

Červen  Účast na akci Lidé lidem Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS   

Červen  Zajistit účast zástupců PS v rámci 
klubů pro seniory 

Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS Hašková má již kontakty 
musí domluvit termín. 

Červen  Pololetní vyhodnocení plánu činností  průběžná manažer PS   

Červenec Monitorování v rámci PS průběžná PS   

Srpen Zpracování článku do odborného 
zpravodaje 

Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS   

Září Realizace setkání osob se sluchovým 
postižením v rámci TKOSP 

Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS   

Říjen Jednání PS - jeden z bodu jednání plán 
služeb a akcí na příští rok 

průběžná PS   

Říjen Zajistit účast na jednání sociálních 
pracovníků příspěvkových organizací 
města 

Cíl 2., 
Opatření 2.1. 

PS Hašková má již kontakty 
musí domluvit termín. 

Listopad Jednání PS - jeden z bodů jednání 
hodnocení projektů 

průběžná PS   

Prosinec Účast na Vánočním setkání KP průběžná PS   

Průběžně  Aktualizace členů PS průběžná manažer PS   

Průběžně  Jednání MT průběžná manažer PS 
a kontaktní 
osoba PS 

Manažerka po každém 
jednání  

Dle 
potřeby 

Jednání PS průběžná PS   

 

PS navrhla doplnit jednání PS v září neboť má proběhnout volba manažera, dále před listopadovém 

jednání se sejít nejen abychom si představili projekty, ale abychom zopakovali pravidla jak hodnotit. 

4. Spolupráce s Centrem pro komunitní práci 

Centrum pro komunitní práci realizuje celorepublikový výzkum a mají zájem dojet i do Ostravy. 

Jednalo by se o výzkumné setkání s lidmi s různým druhem sluchového postižení, pravděpodobně o 

2 skupiny (seniorský věk 14:00 – 15:30, produktivní věk 16:30 – 18:00). Hlavním cílem výzkumu 

je zpracovat popis potřeb lidí s různým druhem sluchového postižení, v případech, kdy řeší různé 

nepříznivé sociální situace, které nesouvisí pouze s komunikační bariérou. Setkání je anonymní. 

Motivací pro účastníky účastnit se setkání může být bezplatné občerstvení. 
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PS z tohoto výzkumného setkání obdrží podklady pro následovnou vlastní analýzu pro potřebu 5. 

KP a navíc dostane celkové výsledky výzkumu. 

PS se shodla, že ideální termín bude březnové pondělí. Hašková termíny nabídne CpKP a finální 

termín PS oznámí co nejdříve.   

5. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

CDS Tamtam (Sedláková) – SAS pro rodiny s dětmi i ranná péče se v novém roce poskytují stejně 

jako v roce minulém. V prosinci se podařilo navázat dobrou spolupráci s MUDr. Komínkem. 

SNN ČR – Poruba (Prokopovičová) – členská schůze proběhne v březnu. Týdenní pobyt plánují 

na termín 1. 7. – 8. 7. 2017, předpokládaná částka na den 640 Kč.  

MSUN (Bojar, Věřbová) – plánují pobyty, posezení, turnaje. Servis sluchadel je naplno využívaný. 

OSN (Vjačka) – členové se schází každé úterý 14:00 – 18:00, větší akce plánují od února. 

 CSNN (Hašková) – v letošním roce se pokračuje v poskytování tlumočnické služby, dále se 

připravuje v rámci daru nadace ČEZ počítačový kurz a taneční kroužek pro děti pod vedením MgA. 

Kosiecové.  

Hašková dále doplnila, že po delší odmlce z důvodu mateřské dovolené začala v Ostravě působit 

nová pracovní konzultantka Tichého světa pro pracovní rehabilitaci.  

6. Různé 

Příští setkání:  

Centrum pro komunitní práci – pravděpodobně 20. 3. 2017, bude ještě upřesněno. 

Jednání PS – pravděpodobně 11. 4. 2017 od 9:00 v MSUN, bude ještě upřesněno. 

Vjačka představil členům nové prostory OSN – jedná se o jednu společenskou místnost, 

administrativní zázemí a kuchyňku. 

 

Tlumočnice do ZJ: Bc. Pavlína Zarubová (byla přítomna, avšak nebylo její tlumočení zapotřebí) 

Přepisovatelka: Radka Krowiarzová 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS) 

Verifikovala: Mgr. Markéta Heglová (kontaktní osoba)   


