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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: 24. 9. 2019 (úterý) od 10:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 28. 

října 286/10, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Vystoupení hosta - Widex 

2. Informace z manažerské skupiny 

3. Volba nových členů PS 

- Základní organizace nedoslýchavých Ostrava p.s. 

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

5. Základní informace o dotacích města Ostravy 

6. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

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

tlumočníka do ZJ (tlumočení do ZJ nebylo potřeba). Vedle členů PS byla přítomná paní Hříbková za 

SPC a studentka z MMO.   

1. Vystoupení hosta - Widex 

Ing. Jarmila Tobolová ze společnosti Widex Line, spol. s.r.o. představila služby poskytované touto 

společností, zejména: 

• prodej sluchadel a kompenzačních pomůcek Widex, 

• distribuce bezdrátových sluchadel Sennheiser, 

• navštěvují zákazníky i doma nebo v domově pro seniory, 

• realizace servisu i montáže technikem.    
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• S dalšími dotazy je možné se na paní Tobolovou obrátit - e-mail: ostrava@widex.cz; telefon: 

597 317 597. Adresa prodejny: Biskupská 3330/8, Ostrava. Více informací zde: 

www.widex.cz.  

2. Informace z manažerské skupiny 

Proběhlo výjezdní zasedání manažerské skupiny 19.-20. 9. 2019, kde probíhalo školení manažerů. 

3. Volba nových členů PS 

Proběhlo hlasování o členství paní Jany Gerčákové za ZON Ostrava, p.s. Hlasovalo 7 členů, 7 členů 

souhlasilo.  

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

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

o Během letních měsíců se hlásily nové rodiny do služby. 

o Proběhlo Rozloučení s prázdninami v Olomouci. 

o Plánuje se víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. 

o Pravidelně probíhá kurz komunikačních dovedností, exkurze škol a realizace besed 

pro školy.  

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

o Proběhla Zahradní slavnost a Příměstský tábor (16 dětí + sourozenci). 

o Pravidelně probíhá pondělní a páteční program, realizují besedy pro děti na ZŠ a 

aktivity pro starší děti.  

o Účastnili se Beskydské hřebenovky s workshopem.  

o Budou se účastnit Adventu plného křídlení 28. 11., který bude nově tlumočen do ZJ a 

Tyrkysové sbírky.   

o Proběhne den otevřených dveří 10. 10.  

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

o Organizace tlumočila na festivalu Colours of Ostrava (35h), na akci Lidé lidem, na 

festivalu Jeden Svět. 

o Každý měsíc probíhá beseda s lékařem, zaměstnanci se pravidelně účastní besed 

s ombudsmankou a realizují kurzy ZJ. 

o Proběhne den otevřených dveří 10. 10. a beseda s Městkou policií.  

o Organizace doporučuje vystoupení hosta na PS z organizace DEAFCOM.   

• Tichý svět o.p.s. 

o Od 1. 10. se zprovoznila nová aplikace Tiché linky. 

o Proběhne den otevřených dveří 10. 10. a připravují workshop pro děti na ZŠ.   
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• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Realizují kurzy ZJ o které je velký zájem. 

o Proběhl u nich monitoring z MMO a spolupracovali s Relax rádiem. 

• Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 

o Proběhl Týdenní pobyt 22. 6. – 28. 6. s kurzem odezíráním, jógou a dalším bohatým 

doprovodným programem. 

o Rádi by pořídili indukční smyčku nebo něco obdobného do prostor kde se schází. Bylo 

jim doporučeno zkusit využít dotaci na podporu osob s hendikepem.   

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

o Proběhl Týdenní pobyt 29. 6. – 6. 7., při kterém došlo k obměně lektorek odezírání, 

což si účastníci moc chválí, zajímavý byl i doprovodný program. 

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

o Získali dotaci od ČEZu na realizaci zajímavých kurzů ručních prací. 

• Speciálně pedagogické centrum 

o Podílí se na přípravě Semináře, který proběhne 3. 12., pravděpodobně bude zajištěný 

i tlumočení a přepis. Pro zajištění přepisu je doporučeno se obrátit na organizaci 

CSNN a ČUN. 

o Průběžně probíhají exkurze studentů.  

5. Základní informace o dotacích města Ostravy 

Statutární město Ostrava nabízí dotace. Jejich přehled zde: www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/dotace. Pro pracovní skupinu jsou relevantní tyto oblasti: Sociální péče 

Podpora osob s handicapem, Zdravotnictví, Kultura.  

Průběh lze sledovat na dotačním portálu: http://dotace.ostrava.cz/.  

Přehled poskytovaných sociálních služeb zde: https://socialnisluzby.ostrava.cz/.  

6. Různé 

Příští setkání – čtvrtek 21. 11. 2019, 13:00 v Česká unie neslyšících, z.ú.  

Proběhla diskuse nad plánovanou konferencí, prozatím není zájemce, který by konferenci 

chtěl koordinovat ve spolupráci s ostatními členy PS. K tématu proběhne ještě diskuze po e-

mailu nebo na dalším mimořádném setkání.  

 

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

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 
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