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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   6. 9. 2016 (úterý) od 15:00  
místo konání:  Ostrava – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program jednání 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

2. Informace z manažerského týmu 

3. Monitoring sociálních služeb 

4. Akce pracovní skupiny v rámci TKOSP 

5. Různé 

 

 Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 15:00. Hašková omluvila nepřítomnost přepisovatelky. 

Představila hosty z CSNN, novou sociální pracovnici Lucii Michlovou a studentku na praxi Pavlu 

Magerovou. Dále omluvila nepřítomné členy PS. 

Hašková dále informovala o skutečnosti, že z důvodu pracovního vytížení Mgr. Zdeňka Živčáka se 

nyní na magistrátu vybírá nová kontaktní osoba. Živčák vzkazuje PS pozdrav a moc všem děkuje za 

dosavadní spolupráci.     

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. - Tlumočnické služby – 

Hašková informovala, že od října budou měnit prostory, nově bude sídlit na 28. 

října 286/10. 4. 10. proběhne Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních 

služeb. Připravují akce v rámci TKOSP.    

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. - Raná péče – Sedláková 

informovala, že plánují výběrové řízení. Připravují akce v rámci TKOSP a plánují 

se účastnit Foniatrických dní.     

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. - Aktivační centrum Ostrava – 

Vaňková informovala, že o prázdninách také realizovali program, akorát jej neměli 
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v Rodičovském centru Chaloupka, ale v terénu (např. v knihovně, na ranči). Dále 

předala aktuální harmonogram setkání do konce roku. 3. 10. proběhne Den 

otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. Připravují akce v rámci TKOSP.    

 Moravskoslezská unie neslyšících, z. s. - Sociálně aktivizační služby, 

tlumočnické služby, odborné sociální poradenství – Bojar informoval, že 

pořádali přes léto pobytovky, na podzim plánují turnaje, besedy. Nadále probíhá 

servis sluchadel.   

 Ostravský spolek neslyšících, p.s. – V rámci akce TKOSP pořádají výšlap na 

Praděd. Připravují Mimraj 25. 10. 2016. 

2. Informace z manažerského týmu   

 Hašková informovala o výzvě MSK: Program pro poskytování návratných 

finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 

(http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-

financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2017--75812/) 

3. Monitoring 

 Monitoring sociálních služeb - pracovní skupina se shodla, že se monitoring 

v každé organizace, která poskytuje sociální službu, zorganizuje jen 1x. Hašková 

PS zašle šablonu pro realizaci monitoringu. Proběhl los, kdo půjde do jaké 

organizace. 

Sedláková  CSNN 

Vaňková  ČUN 

Vjačka TS 

Hegerová MSUN 

Hašková CDS Tamtam 

Hašková moc poděkovala dobrovolníkům, kteří chtějí realizovat monitoring. 

 Monitoring aktivit – pracovní skupina se shodla, že postačí, když organizace zašlou 

svou závěrečnou zprávu do PS.  

4. Akce pracovní skupiny v rámci TKOSP 
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 Týden komunikace osob se sluchovým postižením, proběhne 24. 9. - 2. 10. 2016, 

více informací zde: http://www.orbipontes.cz/tkosp-2016/ 

 29. září od 16:00 PS bude mít exkurzi do IBS – 112, bude zajištěný přepis i 

tlumočník 

 Bojar konstatoval, že se 112 spolupracuje, že jí pravidelně zasílá tel. kontakty 

neslyšících, že se akce nezúčastní. Hašková dodala, že bude příjemné se dozvědět 

nové informace.    

5. Různé 

 Naplňování akčního plánu - na jednání městských obvodů 6. 10. 2016 bude PS 

představovat Hašková. 

 Příští jednání PS – bude záležet dle instrukcí, do kdy město bude potřebovat znát 

hodnocení projektů PS. Otevřela se diskuze, jaký termín PS vyhovuje, PS se shodla, 

že úterý odpoledne je ideální.  

 

Tlumočnice do ZJ: Bc. Pavlína Zarubová 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)    

 

http://www.orbipontes.cz/tkosp-2016/

