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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: 25. 10. 2018 (čtvrtek) od 15:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Nová radnice Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 

Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor sociálních věcí, místnost č. 189 

 

PROGRAM 

1. Informace o 5 KP a katalogu sociálních služeb 

2. Informace z manažerské skupiny 

3. Monitoring PS: 

 a. Ostravský spolek neslyšících p.s, 

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

 c. Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 

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

 e. Česká unie neslyšících, z.ú.   

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

5. Různé 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

přepisovatelku Lucii Nápravníkovou, tlumočníka do ZJ Bohuslava Pernického. 

Bartáková (Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava) za sebe na 

jednání poslala Marcelu Hyklovou a žádá, aby se stala její náhradnicí. Hyklová je náhradník 

Bartákové. 

1. Informace o 5 KP a katalogu sociálních služeb 

5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-

2022 - 30. 7. 2018 bylo ukončené připomínkové řízení, 6. 8. 2018 došlo k vypořádání 
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připomínek, 19. 9. 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy. K dispozici zde: 

http://www.kpostrava.cz/file_upload/5-kp-verze-bez-jazykove-upravy.pdf  

Katalog sociálních služeb je již vytištěný, v blízké době bude připravený k distribuci. 

2. Informace z manažerské skupiny 

Jednání proběhlo 14. 9. 2018. Byl představený projekt sociální bydlení a byly představeny 

podmínky dotačního řízení: 

• podání žádostí: 22. 10. – 2. 11. 2018 

• bližší informace pro oblast sociální péče: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-

zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-

rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece , 

• bližší informace pro oblast podpora osob s handicapem: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-

zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy_of_handicapovani-vcetne-

deti-a-mladeze , 

• bližší informace k dalším dotačním oblastem zde: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace  

• seminář k dotacím letos neproběhne, máte-li jakékoliv dotazy obracejte se 

individuálně na kontaktní osoby uvedené na webu, 

• novinky: město Ostrava nebude vyžadovat potvrzení o bezdlužnosti od FÚ, OSSZ a i 

od pojišťoven, stravenky budou nově uznatelný náklad, personální změny bude stačit 

hlásit 1x za ½ roku a ne do 30ti dnů. 

Vánoční setkání proběhne 4. 12. 2018, cca 13:00 – 16:00. 

Video v ZJ o KP – bude vyvěšeno na webu KP, nyní k nahlédnutí zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0. Přetlumočený text: Posláním komunitního 

plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb (ve městě Ostrava i souvisejících 

aktivit), jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 

potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s 

množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu 

vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co 

bylo označeno jako potřebné či prioritní. Je to proces, při němž dochází postupně k vytvoření 

takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby 

jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Proces plánování je založen 

na principu partnerství a spolupráce v rámci komunity, která je vymezena politiky, odborníky, 

uživateli a veřejností. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich 

rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. 

Zřizovateli a provozovateli sociálních služeb jsou neziskové organizace. Služby mohou být 

občanům poskytovány v jejich domácím prostředí, v ambulantní formě nebo v pobytových 

zařízeních sociálních služeb. Jejich financování je realizováno z více zdrojů: rozpočtu (města, 

http://www.kpostrava.cz/file_upload/5-kp-verze-bez-jazykove-upravy.pdf
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy_of_handicapovani-vcetne-deti-a-mladeze
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy_of_handicapovani-vcetne-deti-a-mladeze
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy_of_handicapovani-vcetne-deti-a-mladeze
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace
https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0
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kraje, státu), úhrad uživatelů, příspěvku na péči, vlastní hospodářské činnosti organizací, 

pořádaných sbírek, sponzorských darů apod.  

Manažerka PS představila PS na: 

• Týdenním pobytu Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. (8. 7. 

2018), podnět: aby ORL lékaři víc informovali pacienty o kompenzačních pomůckách, 

o organizacích, aby nabízeli i druhá sluchadlo i když už na něj pojišťovna nedává 

příspěvek. 

• Setkání ZŠ Poruba s CKIO (9. 10. 2018), podnět: představit PS sociální pracovnici 

FNO a nebát se naše služby představovat jednoduše, aby ji pochopili lidé mimo obor 

a jsme pozvání na Konferenci na téma genetika sluchového postižení, Domov 

Slunečnice Ostrava (Opavská 4472/76) – 4. 12. 2018 od 14:00. 

 

3. Monitoring PS 

Ostravský spolek neslyšících p.s. – Vjačka omluvený, své aktivity za letošní rok a plány 

na příští rok představí na příštím jednání.  

Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava - Bartáková 

omluvena, své aktivity za letošní rok a plány na příští rok představí na příštím jednání. 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. – Dostalíková shrnula aktivity 

realizované v letošním roce: Týdenní rekondiční pobyt s logopedem (finančně podpořilo 

město Ostrava), návštěva ZOO, mikulášská besídka a další drobné výlety. Organizace má 80 

členů, pobytu se účastní 33 členů. Členové platí členský příspěvek. Schází se v jídelně ZŠ 

Poruba, 1x měsíčně ve středu 15:00 - 16:00. V příštím roce plánují stejné aktivity. 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. – Jachová nedorazila, 

své aktivity za letošní rok a plány na příští rok může představit na příštím jednání. 

Česká unie neslyšících, z.ú. – Novák shrnul poskytované služby za letošní rok: TS ČUN – 

využívá ji 49 klientů z Ostravy, CSS ČUN – poskytuje sociálně aktivizační služby, tyto dvě 

registrované služby jsou v optimální síti MSK, pokud by je podpořilo město Ostrava dostanou 

se do základní sítě. Dále celorepublikově poskytují CZSP – přepis využívá 15 klientů 

z Ostravy. Realizují také kurzy ZJ. V letošním roce se přestěhovali. V příštím roce plánují 

stejné aktivity.     

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

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

o Mají nyní 15 rodin. 

o Proběhl pobyt pro 10 rodin s dětmi z MSK. 
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o Nově nabízí že do rodin může přijet logoped nebo lektor ZJ. 

o Organizují jedno tlumočené představení muzikálu Mauglí – jsme jedné krve 

tlumočený do ZJ v Praze 27. 12. 2018. 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - SAS 

o Realizovali Den otevřených dveří společně s CSNN a TS. 

o Realizovali příměstský tábor pro děti z Ostravy. 

o Proběhla inspekce od MPSV na pobočce v Pardubicích, obdržely výborné 

hodnocení. 

o Do registrace předali druhou adresu 28. října 286/10, Ostrava. 

o Zúčastní se Adventu plného křídlení 29. 11. 2018.   

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

o Realizovali Den otevřených dveří společně s CDS Tamtam a TS. 

o Účastnili se Dne seniorů. 

o Zúčastní se veletrhu Život bez bariér 9.-11. 11. 2018. 

o Nyní připravují projekty na příští rok a neplánuji rozšiřovat službu.    

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

o Proběhl kurz dekupáže. 

o Plánují vití věnců a malování na sklo. 

• Tichý svět, o.p.s. 

o Realizovali Den otevřených dveří společně s CDS Tamtam a CSNN. 

o Mají nyní 5 klientů. 

o Plánují v sociální rehabilitaci podat žádost do optimální sítě MSK.    

• Česká unie neslyšících, z.ú.  

o Připravují Black november párty v Brně 3. 11. 21018. 

o Připravují Adventní mluvíce ruce v Praze 9. 12. 2018. 

 

5. Různé 

Moravskoslezská unie neslyšících z.s. ukončí svou činnost koncem roku a také koncem roku a 

ukončí členství v PS Bojar a Věřbová. Veškeré dotazy na důvod a proces ukončení organizace 

směřujte na pana Bojara (bojar@msun.cz). Proběhla diskuze nad plánovaným ukončení 

registrovaných služeb: 

• Tlumočnická služba – službu v Ostravě nabízí i jiné organizace, je možné odkázat 

na ně – CSNN, ČUN. 
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• SAS – službu v Ostravě nabízí i jiné organizace, je možné odkázat na ně – ČUN (pro 

dospělé), CDS Tamtam (pro děti). Podobné aktivity, již mimo režim sociální služby, 

nabízí v Ostravě i spolky – OSN, ČMUN, SNN ZO. 

• Odborné poradenství – poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek můžou 

poskytnout všechny organizace poskytující sociální službu v rámci základního 

poradenství, můžete odkázat na ně – CSNN, CDS Tamtam, TS, ČUN. 

o Prodejny sluchadel a kompenzačních pomůcek v Ostravě 

▪ Widex (www.widex.cz), 

▪ Phonak (www.phonak.cz). 

o Nadace poskytující příspěvek na sluchadla a kompenzační pomůcky 

▪ Dar sluchu (www.darsluchu.cz), 

▪ Konto bariéry (www.kontobariery.cz),    

▪ Výbor dobré vůle (www.vdv.cz).      

V případě, že chce klient darovat použité, ale funkční sluchadlo, odkázat ho na nadační fond 

Dar sluchu.  

PS se shodla, že název dotační oblasti „podpora osob s handicapem“, není vhodná a navrhne 

vhodnější, manažerka PS, tento návrh přednese na manažerské skupině.  

V příštím roce na jednání PS pozvat zástupce z prodejny Phonak a Widex. 

Původně plánovaný termín setkání 20. 11. 2018 se ruší. 

Příští setkání:  

• 13. 11. 2018 (úterý), od 9:00 – Nová radnice Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8. 

• Konference na téma genetika sluchového postižení 4. 12. 2018 (úterý), od 14:00 - 

Domov Slunečnice Ostrava, Opavská 4472/76. 

• Vánoční setkání 4. 12. 2018 (úterý), od 13:00 – místo bude upřesněno. 

 

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

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba) 

http://www.widex.cz/
http://www.phonak.cz/
http://www.darsluchu.cz/
http://www.kontobariery.cz/
http://www.vdv.cz/

