
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   5. 3. 2020 (čtvrtek) od 9:00 

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

28. října 286/10, Ostrava, školící místnost 2. patro  

 

PROGRAM 

1. Vystoupení hosta – Bc. Jan Horák a představení PS Protidrogová prevence 

2. Informace z manažerské skupiny 

3. Informace o realizaci aktivit 5 KP  

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

5. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

tlumočníka do ZJ Bohuslava Pernického a přepisovatelku Lucii Nápravnikovou. 

Vedle členů PS byla přítomná paní Hříbková za SPC. Manažerka poděkovala CSNN 

za přípravu prostor pro jednání. 

1. Vystoupení hosta 

Bc. Jan Horák představil činnost PS Protidrogová prevence, její jednotlivé členy a 

jejich služby: 

• Arka z.s. 

• Diagnostický ústav pro mládež Ostrava Kunčičky 

• Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí, MUDr. Libor Chvíla 

• Modrý kříž Ostrava 

• Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 

organizace 



 

 

• Renarkon, o.p.s. 

• Rozkoš bez rizika, Ostrava 

• Terapeutická komunita EXIT 

• Výchovný ústav Ostrava–Hrabůvka 

 

2. Informace z manažerské skupiny 

Jednání manažerské skupiny proběhlo 10. 1. 2020.  

Došlo ke změně koordinátora komunitního plánování od 17. 2. 2019 je Mgr. Štěpán 

Vozárik, tel. 599 443 818, e-mail svozarik@ostrava.cz. 

Změna loga procesu komunitního plánování od 1. 2. 2020. Nové logo a podmínky 

jeho používání zde: https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-

stazeni/logomanual/logomanual_1776.html 

 

Pro komunikaci s veřejností bylo vypracováno zjednodušené logo s textem „Sociální 

služby Ostrava“  

 

Užívání tohoto loga konzultovat s Mgr. Štěpánem Vozárikem – koordinátorem 

komunitního plánování. Logo má sloužit primárně pro obecnou prezentaci sociálních 

služeb v Ostravě. 

Dotace na sociální služby a dotace na podporu osob s handicapem byly již 

rozhodnuty, více informací zde: http://dotace.ostrava.cz/. 

 

mailto:svozarik@ostrava.cz
https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/logomanual/logomanual_1776.html
https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/logomanual/logomanual_1776.html
http://dotace.ostrava.cz/


 

 

      

3. Informace o realizaci aktivit 5 KP  

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

období 2019 – 2022 má u naši PS naplánovaných 6 aktivit. Na realizaci se podílí 

převážně: CDS Tamtam, CSNN, TS. 

O realizaci bylo vypracované Vyhodnocení roku 2019 a Plán na rok 2020. 

 

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

Magistrát města Ostravy 

- Zastupitelstvo SMO schválilo 4. 3. 2020 dotaci na konání konference ve výši 

40.000,- Kč 

- Mimořádný jednorázový dotační program z výnosů daní z hazardních her – 

výzva otevřena v dubnu 2020, možné žádat na investiční záměry služeb a 

aktivit. Vice informace bude zveřejněno zde: 

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

- Připomínkové řízení strategických dokumentů MSK – do 17. 3. 2020 je 

otevřeno veřejné připomínkování návrhů strategických dokumentů MSK. Bližší 

informace byly zaslány e-mailem.    

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

- Aktivity organizace probíhají dle programu 

- Organizace společně s dalšími aktivitami připravuje 2 pobyty pro rodiny 

s dětmi z Moravskoslezského kraje.  

- Jeden je připravován v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny dětmi a 

bude se konat od 19. 3. do 22. 3. 2020. Pobyt je určen pro celkem 11 rodin 

s dětmi ve věku 3 -14 let. Je realizován díky projektu Moravskoslezského kraje 

„Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ 

- Raná péče pro Moravu a Slezsko pak začátkem dubna také realizuje pobyt 

pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje, zde se účastní spíše rodiny 

s menšími dětmi 

- Třetí pobyt pro rodiny s dětmi z celé republiky se realizuje koncem května 

v Srbsku (Křivoklátsko) 

- Organizace plánuje akci Noc s Andersenem z pátka na sobotu 27.3. – 28.3. s 

tématem „Harry Potter“, a to pro děti se sluchovým postižením, jejich 

kamarády a přátele od 6 let 

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


 

 

- Pravidelně jednou měsíčně vždy v sobotu probíhají kurzy ZJ pro rodiče dětí se 

sluchovým postižením (pečující osoby) – také realizováno díky projektu 

Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ 

- Organizace připravuje příměstský tábor pro celkem 16 dětí (aktuálně je již 

plná kapacita) v termínu 13. 7. 2020 – 17. 7. 2020 

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

- Organizace pořádala 29. 2. 2020 Galavečer neslyšících – akce byla vydařená, 

účastníci byli velmi spokojení 

- Organizace nadále poskytuje tlumočnické služby, chod ambulantní formy 

služby byl dočasně omezen v únoru 2020 kvůli rekonstrukci vodovodu 

v objektu 

- Organizace se podílí na přípravě konference – spolupráce s dalšími 

organizacemi funguje, do současné doby proběhly dvě schůzky, přípravy 

koordinuje paní Mgr. Eva Liberdová, MBA   

o Konference bude probíhat 16. 4. 2020 – celkem 8 hodin 

o Skupina připravující konferenci má zajištěné místo a také program 

konference 

o Aktuálně skupina pracuje na podkladech pro písemné materiály 

o Zápisy ze schůzek pracovní skupiny jsou zaslány všem členům 

pracovní skupiny Občané se sluchovým postižením 

Tichý svět, o.p.s. 

- Zatím organizace neplánuje žádné samostatné akce, ale spolupracuje na 

konferenci 

- Organizace vykonává individuální služby klientům v rámci běžného provozu 

Česká unie neslyšících, z.ú.   

- V organizaci probíhají kurzy ZJ a besedy dle harmonogramu 

- Organizace aktuálně připravuje akce do konce roku 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 

- Organizace připravuje v červnu letošního roku edukační pobyt - v termínu od 

25. 6. do 3. 7. 2020 

- Organizace usiluje o zajištění opravy sluchadel, kterou by měl vykonávat pan 

Sixta, spolupráci se však stále nedaří dojednat. Organizace má již zajištěny 

prostory, kde by opravy mohly probíhat. 

- Pravidelně probíhají v organizaci společná setkání každý měsíc 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava – Poruba, p.s. 



 

 

- Organizaci navštívila p. Mgr. Šárka Prokopiusová – proběhla beseda o 

činnosti organizace  

- Organizace pořádala výroční schůzi za účelem vyjednání vnitřních záležitostí 

o Dotazy členů, které byly projednávány na schůzi: 

▪ Členové poptávají kurz práce s chytrými telefony a počítači – 

domluva s CSNN na zajištění kurzu  

▪ Členové poptávají pokračování kurzu odezírání – domluva 

s CSNN na zajištění kurzu, který se bude konat poslední týden 

v březnu  

▪ Členové poptávají možnost opravy sluchadel 

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

- Každý čtvrtek probíhají klubové aktivity organizace dle harmonogramu 

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově 

postižené, Ostrava-Poruba příspěvková organizace a SPC 

- Aktuálně v organizaci probíhá běžný provoz, především šetření školní zralosti 

dětí, protože v dubnu letošního roku budou probíhat zápisy do ZŠ a v květnu 

do MŠ 

- Organizace měla schůzku s pracovištěm ORL FN Ostrava – cílem setkání s 

lékaři, logopedy a dalšími odborníky je předávání a sdílení informací 

 

5. Různé 

Česká unie neslyšících, z.ú. navrhla změnu v náhradníkovi na místo Mgr. Zuzany 

Dluhošové nově Markéta Body, DiS. 

Manažerka PS představila PS v těchto PS: 

• 21. 2. 2020 PS Protidrogová prevence, 

• 27.2. 2020  PS Děti a rodina. 

Manažerka PS dále připravuje setkání odborných poraden předběžně v září 2020. 

  

Příští setkání proběhne 2. června 2020 (úterý) v 15:00 v Česká unie neslyšících, z.ú.    

 

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

Verifikovala: Mgr. Aneta Gerlová (kontaktní osoba PS) 


