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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   26. 10. 2017 (úterý) od 9:00  
místo konání:  Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 28. října 286/10, 

Ostrava 702 00 
přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program jednání 

1. Volba nového člena PS 

a. Kamila Pavelková na místo Mgr. Aleny Hegerové za Tichý svět (sociální 

rehabilitace) 

b. Světluška Dostalíková na místo Anny Prokopovičové za SNN ČR Základní organizace 

nedoslýchavých Ostrava – Poruba (spolková činnost)  

2. Informace z manažerského týmu 

3. Podněty členů pracovní skupiny 

a. Překlad zasílaných materiálů do pracovní skupiny do znakového jazyka 

b. Sdílení akcí pro klienty a členy 

4. Představení současně realizovaných projektů a představní připravovaných projektů pro 

Ostravu na rok 2018 

a. Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – tlumočnická služba, sociálně aktivizační 

služby pro zdravotně postižené, odborné poradenství  

b. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. – tlumočnická služba 

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

5. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

6. Různé 
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Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 9:00. Hašková představila přepisovatelku Veroniku Košcovou, 

tlumočník do ZJ nebyl požadován. 

1. Volba nového člena PS 

Kamila Pavelková na místo Mgr. Aleny Hegerové za Tichý svět (sociální rehabilitace) a Světluška 

Dostalíková na místo Anny Prokopovičové za SNN ČR Základní organizace nedoslýchavých Ostrava 

– Poruba (spolková činnost). Volba z důvodu nízkého počtu členů s hlasovacím právem nemohla 

proběhnout, volba se odkládá na příští jednání.  

 

2. Informace z manažerského týmu 

Manažerský tým v současné době řeší pravidla volby manažera PS. Hašková bude informovat e-

mailem. 

 

3. Podněty členů pracovní skupiny 

ČUN navrhla překládat materiály do pracovní skupiny do znakového jazyka. PS se shodla, že 

vzhledem k tomu že je PS pro občany se sluchovým bylo by to vhodné. PS se shodla že by 

doporučila přeložit základní informace o KP a Jednací řád. Dále by bylo možné přeložit jednotlivé 

zápisy a případně i dotační tituly. Vše bude záležet na finančních možnostech KP. Hašková podnět 

přednese na manažerském týmu. 

Hašková zopakovala možnost rozeslat pozvánky na akce organizované v jednotlivých organizacích 

napříč PS. Jednoduše stačí zaslat Haškové a ta rozešle celé PS. 

 

4. Představení současně realizovaných projektů a představní připravovaných projektů pro 

Ostravu na rok 2018 

Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. – tlumočnická služba, sociálně aktivizační služby pro 

zdravotně postižené, odborné poradenství – Bojar a Věřbová se z jednání z nenadálých záležitostí 

omluvili. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. – tlumočnická služba – prezentovala Hašková 
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• Popis cílové skupiny - osoby se sluchovým postižením a jejich blízcí 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují - 172 klientů celkem, 69 klientů 

mimo Ostravu (103 z Ostravy), Klient má podepsanou písemnou smlouvu nebo ústní, pak 

ho evidujeme jako anonyma. Evidence je v programu Highlander2. 

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí - počet kontaktů 883, počet intervencí  1 045 v MS 

kraji. 

• Kdy a kde je služba poskytována - na území MS kraje, ambulance v Ostravě / online, 

terénní – po-pá 8:00 – 17:00, ambulantní – po, st 8:00 – 17:00   

• Personální obsazení - sociální pracovník – 1,2 úvazek (Hašková, Liberdová, Michlová), 

tlumočník – 2,2 úvazek (Zarubová, Holec, Pavliňáková), vedoucí služby – 0,5 úvazek 

(Hašková), odborný pracovník – 0, 3 úvazek (Klečková), přepis, zpracování videa, údržba, IT 

pracovník, projektový manažer - DPP 

• Kdo spolufinancuje službu - MS kraj, Ostrava, Havířov, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, 

ÚMOb Jih, ÚMOb Poruba. 

• Plány – získat od měst MS kraje potřebných 23 % financí na rozpočet tlumočnické služby, 

dále omezovat DPP a navyšovat pracovní poměr.  

• Diskuze – od kolika let by měla tlumočnická služba být, PS se shodla že ideálně od 5ti let. 

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

• Popis cílové skupiny - rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0-

7 let. 

• Počet klientů z Ostravy a mimo Ostravu, jak se evidují – v Ostravě mají 16 rodin, mimo 

Ostravu mají 101 rodin, evidence probíhá v programu Liberis.  

• Počet kontaktů a intervencí k pololetí – počet kontaktů 57 a intervencí 302.  

• Kdy a kde je služba poskytována - pondělí – pátek, od 8.00 do 16.00 hodin (v rodině) + 

dojezdový čas, forma: terénní (domácí prostředí dítěte), zázemí služby: Olomouc – odtud 

„výjezdy“. 

• Personální obsazení čistě pro Ostravu - sociální pracovníci – poradci rané péče (pracovníci 

přímé péče) – úvazek 0,6, vedoucí pracovníci – ředitelka, vedoucí služby 0,08, finanční a 

projektový manažer -0,08, koordinátor služby – 0,08, účetní – 0,02, personalista a 

administrativní pracovník – 0,02. 

• Kdo spolufinancuje službu – MPSV 75 %, Ostrava 17 %, nadace 4 %, sponzoři 4 %.  
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• Plány – projekt plánují podat stejný jako letošní rok, opět pro 12 rodin. 

• Diskuze – problematika financování, hlavně ze strany kraje.  

 

5. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – ranná péče – Sedláková informovala o pětidenním 

pobytu pro rodiče s dětmi, který právě končí. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – SAS – Vaňková informovala o proběhlém tří denním 

pobytu pro rodiny s dětmi (4-12 let), který proběhl o víkendu. V pátek 29. 9. 2017 proběhne 

tlumočené vystoupení Kocour Modroočko.    

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – Hašková informovala, že do konce roku 

proběhnou dvě tlumočené prohlídky Galerie a dvě besedy s neslyšícím lékařem. Dále se bude 

zahajovat kurz odezírání.   

Moravskoslezská unie neslyšících z.s. – omluvena ze závažných důvodů.   

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. – nebyla přítomna. 

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

Ostravský spolek neslyšících p.s. – omluveni. 

Česká unie neslyšících, z.ú. - Ostrava – Bartáková informovala, že zahájili kurz ZJ, 4. stupně, ale o 

ten nejvyšší stupeň je malý zájem. 

Tichý dům neslyšících – omluveni, ale e-mailem zaslala paní Spěváková informace, že organizovali 

Letní tábor pro seniory a odbornou konferenci na téma „Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu 

seniorů“, vše za finanční podpory města Kolín. 

Tichý svět, o.p.s. – Pavelková informovala, že stále hledají pracovníka na úvazek a budou mít 

společně s CSNN, s CDS Tamtam a OSN den otevřených dveří.    

LORM, z.s. - společnost pro hluchoslepé – pan Fiala delší dobu nereaguje na e-maily.  

Magistrát města Ostravy – žádné novinky. 
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6. Různé 

PS se shodla na příštím jednání 10. 10. 2017 od 9:00. 

Hašková poděkovala přítomným za účast. 

 

Přepisovatelka: Veronika Košcová 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Heglová (kontaktní osoba)   


