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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   22. 11. 2016 (úterý) od 13:00  
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. Souhrnné hodnocení projektů pracovní skupinou 

2. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

3. Informace z manažerského týmu 

4. Registrace na 112 - IZS 

5. Různé 

 Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 13:00. Hašková představila novou kontaktní osobu Mgr. 

Markétu Heglovou, která povede první bod jednání.  

1. Souhrnné hodnocení projektů pracovní skupinou 

Heglová poděkovala za zaslání hodnocení jednotlivými členy a představila hodnocení projektů 

zařazených do programu: podpora osob s handicapem. Heglová přečetla bodové skóre a následně 

hodnocení jednotlivých členů PS k danému projektu. Posléze byl ze všech hodnocení udělán závěr, 

tedy průměrné bodové skóre a souhrnný komentář, který je zobrazen v tabulce níže.  

č. žadatel  název projektu  
Bodové 
skóre 
projektu  

Slovní komentář v případě snížení 
bodů a nedoporučení projektu 
(komentář vždy):  

1 
Centrum pro 
dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

Raná péče rodinám dětí 
se sluchovým a 
kombinovaným 
postižením v Ostravě 

17 
Na žádost žadatelky, nehodnoceno, 
nepatří do tohoto programu.  

2 

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

Celoroční pravidelná 
činnost ke zvyšování 
kvality života osob se 
sluchovým postižením a 
snižování bariér s 
majoritní společností 

15,5 
Projekt má znaky sociální služby, 
může se jednat o dvojí financování. 
Aktivity jsou vítaný a potřebné.  
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3 

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

Neslyším, ale vzdělávat 
se chci! 

16 

V pracovní skupině není jednoznačný 
názor na potřebnost všech kurzů. 
Většina členů kurzy považují za 
důležité. Někteří hodnotitelé vnímají 
kurzy jako duplicitní s tlumočnickou 
službou.   

4 

Svaz 
neslyšících a 
nedoslýchavýc
h osob v ČR, 
z.s., Ostravský 
spolek 
neslyšících, 
p.s. 

Zkvalitnění využívání 
volného času neslyšících 
seniorů 

14,6 

Projekt je stručně popsán, je škoda 
že organizace nevyužívá prostory 
jiných organizací. Ostatními členy je 
projekt doporučen.   

  

Hašková jako autorka dvou projektů dodala, že předložené projekty jsou doplňující k tlumočnické 

službě.  

Vjačka jako autor projektu doplnil, že jako organizace neposkytují sociální službu, ale rádi by 

organizovali aktivity pro starší lidi se sluchovým postižením. 

Novák doporučuje do budoucna zvážit změnu názvu programu „podpora osob s handicapem“.  

Heglová dále představila hodnocení projektů zařazených do programu: podpora osob s 

handicapem. Heglová přečetla bodové skóre a následně hodnocení jednotlivých členů PS 

k danému projektu. Posléze byl ze všech hodnocení udělán závěr, tedy průměrné bodové skóre a 

souhrnný komentář, který je zobrazen v tabulce níže. 

č. žadatel 
název 
projektu 

Bodové 
skóre 
projektu 

Slovní komentář v případě snížení bodů 
a nedoporučení projektu 
(komentář vždy): 

1 

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

Raná péče 
rodinám dětí 
se sluchovým 
a 
kombinovaným 
postižením v 
Ostravě 

19,4 
V projektu chybí dostatečně popsané hodnocení 
kvality poskytované služby. Projekt je většinou 
doporučen. 

2 

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

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 
se sluchovým 
a 
kombinovaným 
postižením 
Ostrava 

19,4 
Projekt je většinou členů doporučen. V rámci 
hodnocení se řešila otázka, kdo má financovat 
tlumočení v rámci této služby? 
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3 

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

Tlumočnická 
služba 

18,3 

Služba je potřebná. Členové doporučují 
analyzovat, pro jaké důvody jsou klienti odmítáni. 
Otázka je, zda je nutné podporovat PR 
pracovníka. 

4 
Česká unie 
neslyšících 

CSS ČUN 
Ostrava SAS 

10,8 

Nedostatečně popsaný projekt, chybí jasně 
vymezené personální obsazení, včetně úvazku. 
Může docházet k prolínání služeb. Služba není 
zařazena v stávající síti sociálních služeb MSK, 
služby jsou poskytovány i jinými organizacemi. 
Polovina členů projekt nedoporučuje. 

5 
Česká unie 
neslyšících 

Tlumočnická 
služba ČUN 

10,6 

Nedostatečně popsaný projekt, chybí jasně 
vymezené personální obsazení, včetně úvazku, 
ambulantní služba je poskytnuta pouze na 2h 
týdně. Služba není zařazena v stávající síti 
sociálních služeb MSK, služby jsou poskytovány i 
jinými organizacemi. Polovina hodnotitelů projekt 
nedoporučuje. 

6 

Moravskoslezská 
unie neslyšících, 
zapsaný spolek 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
sluchově 
postižené 

13,4 

Nelze poznat jaké základní činnosti daná služba 
nabízí. Nejednoznačnost uzavírání smluv. 
Prolínání s tlumočnickými službami a SAS. Projekt 
je nejasně formulovaný. 

7 

Moravskoslezská 
unie neslyšících, 
zapsaný spolek 

Centrum 
sociální 
rehabilitace 
pro sluchově 
postižené 

14,4 

Na místo odborného poradenství by se mělo 
jednat spíše o fakultativní činnost. Nejasnost s 
názvem projektu (ale vznikl tak na žádost 
magistrátu). Zvážit nutnost každodenního 
provozu. Služba je vnímána jako potřebná. 

8 

Moravskoslezská 
unie neslyšících, 
zapsaný spolek 

tlumočnické 
služby pro 
sluchově 
postižené 

13,4 
V personálním obsazení chybí jasně vymezená 
pozice tlumočníka. Projekt není zcela 
srozumitelně popsán, služby se překrývají. 

  

Sedláková jako autorka projektu doplnila, že hodnocení poskytované služby v každém městě 

očekávají jiné.  

Novák jako autor projektu doplnil, že personální obsazení bylo popsané v přílohách. Netušil, že 

přílohy PS nedostane k nahlédnutí. 

Bojar jako autor projektu doplnil, že stejné komentáře se objevují už tři roky za sebou.  

Heglová závěrem konstatovala, že se objevovalo snížení bodů, aniž by hodnotitel uvedl důvod 

slovní komentáře. Objevovalo se neudílení žádného bodu u projektů, které byly v minulosti 

podpořené.  

PS se shodla, že atmosféra v PS během hodnocení je napjatá a nepříjemná. V hodnocení se 

projevují sympatie a antisympatie mezi organizacemi.   

2. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 
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Hašková vyzvala, zda někdo chce informovat o novinkách, avšak vzhledem k pokročilejšímu času 

navrhuje tento bod přesunout na příští jednání.  

3. Informace z manažerského týmu 

Vánoční setkání členů PS KP proběhne 13. 12. 2016 v Duhovém domě v Ostravě – Mariánských 

Horách od 15,00 hodin. PS projevila zájem se akce zúčastnit a požádala o zajištění tlumočení. 

4. Registrace na 112 – IZS 

Hašková informovala o proběhlé exkurzi pracovní skupiny v IZS (112). 

V MSUN a nově i v CSNN si osoby se sluchovým postižením mohou registrovat do IZS a tak 

dostanou SMS číslo pomocí kterého si mohou zavolat policii, hasiče a záchranou službu. 

Z důvodu pokročilého času, až na příští schůzi CSNN představí pravidla registrace.  

5. Různé 

Hašková poděkovala za schovívavost k přepisovatelkám které se zaučují a které počítaly s účasti 

dvou osob, které jejich služby budou využívat a díky tomu nebylo zajištěno promítání přepisu. 

Aby se situace příště neopakovala, Hašková navrhla, že členové PS budou svou účast potvrzovat. 

PS se shodla, že zápis se bude zasílat k verifikaci i členům PS, než se vyvěsí na web.  

Příští zasedání PS proběhne 24. 1. 2017 od 9:00 v Ostravském spolku neslyšících. 

 

Tlumočnice do ZJ: Bohuslav Pernický 

Přepisovatelka: Bc. Tereza Klečková / Radka Krowiarzová 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS) 

Verifikovala: Mgr. Markéta Heglová (kontaktní osoba)    

 


