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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   30. 10. 2017 (pondělí) 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. Odvolání neaktivních členů PS 
2. Volba nového člena PS 

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

b. Světluška Dostalíková na místo Anny Prokopovičové za SNN ČR Základní 
organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba (spolková činnost) - členka  

c. Petr Pelíšek jako náhradník Světlušky Dostalíkové za SNN ČR Základní 
organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba (spolková činnost) 

3. Volba manažera PS 
4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
5. Různé 

 

Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 9:00. Hašková představila hosty Mgr. Janu Müllerovou a 

novou pracovnici CSNN Mgr. Nikolu Jankurovou. Hašková dále představila přepisovatelku 

Veroniku Košcovou a tlumočnici do ZJ Mgr. Zuzanu Pavliňákovou. Přítomní se shodli že vyžadují 

pouze přepis, tlumočnice Mgr. Zuzana Pavliňáková odchází. 

1. Odvolání neaktivních členů PS 

Na úvodu tohoto bodu se zvolila volební komise, která bude fungovat pro všechny volby v rámci 

dnešního jednání. Navržení byly: Martina Věřbová, Daniel Vjačka a Mgr. Jana Sedláková. Navrženi 

s nominací souhlasí. PS jednohlasně schválila volební komisi. 

Manažerka PS obdržela dva návrhy na odvolání neaktivních členů PS a proběhlo tajné hlasování: 

• Václav Fiala - LORM – Společnost pro hluchoslepé, z.s.  

o Rozdáno 6;  souhlasí  6; nesouhlasí 0; zdržel se 0. 

• Kamila Spěváková - Tichý dům neslyšících, z.s. 

o Rozdáno 6;  souhlasí  6; nesouhlasí 0; zdržel se 0. 
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K dnešnímu dni zaniká členství Fialovi a Spěvákové.  

2. Volba nového člena PS 

Proběhla tajná volba nového člena PS: 

• Kamila Pavelková - Tichý svět, o.p.s. 

o Rozdáno 6;  souhlasí  6; nesouhlasí 0; zdržel se 0. 

Pavelková se dnešním dnem stala členkou PS. 

Z důvodu nepřítomnosti zástupců ze Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. 

se volba Světlušky Dostalíkové a Petra Pelíška odkládá na příští jednání. 

3. Volba manažera PS 

Kontaktní osobě přišel jeden návrh na volbu manažera PS, proběhla tajná volba: 

• Mgr. Aneta Hašková, MBA 

o Rozdáno 7;  souhlasí  6; nesouhlasí 0; zdržel se 1. 

Hašková byla zvolenou manažerkou PS na následující 4 roky.  

4. Aktuality z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče – Sedláková informovala, že 3. 12. 2017 od 

16:00 bude v Ostravě tlumočený koncert Kašpárek v rohlíku.  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – SAS – Vaňková informovala, že se budou účastnit 

Adventu plný křídlení 7. 12. 2017. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. – Hašková informovala, že se zahajuje kurz 

počítačů a kurz základu mezinárodního znakového jazyka.  

Moravskoslezská unie neslyšících z.s. – Bojar a Věřbová informovali že vše běží dle projektů, 

plánují bowling, vánoční trhy ve F-M. 

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

Ostravský spolek neslyšících p.s. – Vjačka informoval o úspěšně realizované akci Mimraj. 

Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava – paní Bartáková nebyla 

přítomna. 

Tichý svět, o.p.s. – Pavelková informovala, že kulatý stůl na téma tlumočení plánují v listopadu.  
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5. Různé 

Informace z manažerského týmu 

• Vánoční setkání členů KP proběhne 14. 12. od 15:00 v Klubu Parník (www.klub-

parnik.cz). 

• Manažerský tým vyhodnotil zpětnou vazbu akce Lidé lidem, většina lidí byla spokojených, 

ale město se bude inspirovat hlavně připomínkami a bude se snažit příští rok akci opět 

vylepšit.   

• Dotační řízení na podporu sociálních služeb a osob s hendikepem je otevřeno od 23. 10. do 

3. 11. V případě že se zvýšil rozpočet na sociální službu díky navýšení platu sociálním 

pracovníkům, tuto částku žádat po krajském úřadu.  

• Koordinátorka KP dále informovala, že SMO vítá, když si sociální služby žádají finanční 

podporu i u městských obvodů, ale zda městské obvody podporují finančně sociální služby, 

to už je na rozhodnutí daného obvodu, není to centrálně řízené.  

• Bude se vytvářet nový komunitní plán, počátkem roku bude hodně práce pro PS, nový 

komunitní plán se bude schvalovat v září 2018. 

• Hašková poprosila o upřesnění co si SMO představuje pod seznamem klientů, který musí 

poskytovatelé dokládat městu na základě podepsané smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků. Koordinátorka upřesnila, že seznam může být anonymizován, stačí jen uvést 

kód a z jaké městské části je. Dále si členové PS vyjasnili pojem klient a zájemce o službu.  

• Nově i sociální služby s ministerským pověřením mohou žádat o finance MS kraj. 

• Aby byla sociální služba podpořena musí být v síti MS kraje (základní nebo optimální).  

Pravidla pro hodnocení projektů na rok 2018 

• Každý hodnotí všechny projekty, projekty obdrží e-mailem přibližně 14. 11. 

• Projekty hodnotí pouze členové PS a je dodržovaná mlčenlivost, kterou každý podepíše na 

příštím jednání. 

• Body se sečtou a udělá se průměr. Pokud budou strhnuté body a nebude připsaný slovní 

komentář z jakého důvodu, PS toto hodnocení vyřadí a body se nebudou do průměru 

započítávat. 

• Slovní hodnocení se na PS zveřejní, může se o něm diskutovat a PS napíše závěrečné 

hodnocení na kterém se shodne, pokud se neshodne i tuto skutečnost PS uvede do 

hodnocení.  

Podněty pracovní skupiny 

http://www.klub-parnik.cz/
http://www.klub-parnik.cz/
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• Překlad základních informací o KP do ZJ – Kontaktní osoba souhlasí s překladem, pokud 

se na tom shodne celé PS. PS má za úkol popřemýšlet jaké informace z www.kpostrava.cz 

považuje za důležité přeložit. 

• Překlad zápisů z jednání PS do ZJ – Přijde kontaktní osobě nadbytečné, pokud je celé 

jednání tlumočeno do ZJ. Opět pokud jednotliví členové budou trvat na překladu, mohou 

zápis svépomocně přeložit. Manažerka PS nabídla, že zájemci o překlad zápisu se také 

mohou obrátit na ní a ta individuálně překlad zápisu zajistí. V současné době se skutečnost 

týká dvou znakujících členů.     

Příští jednání 

• Příští jednání proběhne v úterý 21. 11. 2017 dopoledne a budou se hodnotit projekty. 14. 

11. obdrží PS projekty a 27. 11. musí kontaktní osoba odevzdat hodnocení.  

 

Přepisovatelka: Veronika Košcová  

Tlumočník: Mgr. Zuzana Pavliňáková (přítomna na začátku jednání, ale nebylo jejích služeb 

potřeba) 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Markéta Héglová (kontaktní osoba)  

 

 

 

http://www.kpostrava.cz/

