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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   17. 5. 2016 (úterý) od 15:00   
místo konání: Ostrava – Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

1. Vystoupení hostů ze SPC a ze ZŠ pro sluchově postižené  

2. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

3. Informace z manažerského týmu 

4. Akce Lidé lidem 2016 

5. Různé 

 Výstupy z jednání 

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

omluvila nepřítomnost členů PS, kteří se předem omluvili.   

1. Vystoupení hostů ze SPC a ze ZŠ pro sluchově postižené  

 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené - 

Mgr. Libor Suchoň. Suchoň stručně představil základní školu, která byla založena 

roku 1982. V průběhu roku někteří studenti odchází do integrace a někteří 

z integrace zase přichází. Nyní má škola v péči 150 dětí, z toho 27 je z mateřské 

školy. V ZŠ je cca 45 dětí s vadou sluchu a cca 80 dětí s poruchou řeči. Ve třídě je 

průměrně 8 dětí. Ve škole pracuje celkem 75 zaměstnanců. Škola intenzivně 

spolupracuje s FNO, konkrétně s CKIO, celkově je škola spokojena se spolupráci se 

zdravotnickými zařízením. Pravidelně se také účastní jednání s řediteli ostatních 

škol podobného typu.       

 Speciálně pedagogické centrum  -  Mgr. Jana Barvíková. Barvíková stručně 

představila SPC. SPC v Ostravě působí v rámci celého kraje, pouze ve Frýdku-

Místku má pobočku pracoviště z Valašského meziříčí. SPC má pod sebou cca 300 

dětí se sluchovým postižením, z toho cca 250 dětí je v integraci na ZŠ, SŠ nebo 
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VOŠ. Pracují zde 3 zaměstnanci na necelé úvazky. V současné době řeší 

implementaci nového školského zákona. Největší problém je s faktem, že na SŠ 

jsou studenti, kteří žádají tlumočníka a ne asistenta pedagoga.  

 Hašková oběma hostům poděkovala a bylo domluvené, že bude informace z PS 

posílat Barvíkové, která je v rámci ZŠ rozšíří a kdykoli se k informacím mohou 

vyjádřit případně se jednání a akcí účastnit.         

2. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

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

Hašková – čím dál častěji poskytují klientům základní sociální poradenství, tým 

rozšířila nová sociální pracovnice Mgr. Eva Nedomová. Byl úspěšně ukončen kurz 

počítačů a stále běží kurz angličtiny pro neslyšící.    

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

10 rodin, v MS kraji celkem 30 rodin. Nově opět přešli pod celorepublikovou 

působnost.  

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

Vaňková – připravují Zahradní slavnost 27. 6. 2016, na kterou nás tímto zve.  

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

tlumočnické služby, odborné sociální poradenství – Bojar – připravují různé 

pobyty.  

 Ostravský spolek neslyšících, p.s. – Vjačka a Vjačka – realizují turistiku pro své 

členy.  

 SNN v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava Poruba, p.s. – 

Prokopovičová – připravují rekondiční pobyt. Členské schůze dělají v již zmíněné 

ZŠ a výbor se schází na ulici Bieblově.  

 Tichý svět, o.p.s. – Hegerová – také mají celorepublikovou působnost. Nově má 

pobočka v Ostravě facebook. Dále hledají pracovního konzultanta na 0,5 úvazek. 

 LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. – Fiala – také mají celorepublikovou 

působnost, v MS kraji mají 10 aktivních klientů a 3 pasivní klienty.        

 SNN v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. – Jachová – 

omluvena 
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 Česká unie neslyšících – oblastní unie Ostrava – Bartáková – omluvena 

 Tichý dům neslyšících – Spěváková – omluvena 

3. Informace z manažerského týmu   

 Hašková informovala o personálních změnách na magistrátě. Nově Ing. Martin 

Petrášek má na starost projekty těchto pracovních skupin: SEN, ZRAK, DAR, 

SOC. Mgr. Pavla Šimoňáková má na starost projekty těchto pracovních skupin: 

DO, SLUCH, MTKP, RE, PREV a to do srpna 2016. Ing. Markéta Nogolová bude 

pouze do 30. 6. 2016, následně věcí týkající se KP bude řešit koordinátorka Mgr. 

Jana Müllerová. Vyvěšování informací na stránky www.kpostrava.cz a FB bude 

nově zajišťovat Bc. Michal Sněhota (požadavky zasílat na mail 

msnehota@ostrava.cz). 

 Hašková dále představila náklady na služby, pomocí tabulek ze SMO – náklady na 

službu, platby od klientů a zdroje.  

 

Cílová skupina Klienti sociálních služeb  Klienti souvisejících 

aktivit  

Senioři 6 675 14 099 

Cílová skupina Neinvestiční 

náklady 
Investiční 

náklady 
Celkem 

Senioři 750 722 810 52 540 609 803 263 419 

Občané s duševním onemocněním a   

psychosociálními obtížemi 
96 526 206 700 000 97 226 206 

Občané se zrakovým postižením 8 446 763 75 000 8 521 763 

Občané se sluchovým postižením 4 149 277 0 4 149 277 

Občané s mentálním, tělesným a     

kombinovaným postižením 
228 329 280 137 426 918 365 756 198 

Děti a rodina 53 402 422 543 000 53 945 422 

Občané ohroženi sociálním  
vyloučením a sociálně vyloučení 

55 442 805 1 390 000 56 832 805 

Romské etnikum 38 137 547 0 38 137 547 

Prevence kriminality a protidrogová 

prevence 
31 451 757 0 31 451 757 

Celkem 1 266 608 867 192 675 527 1 459 284 394 

mailto:msnehota@ostrava.cz
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Občané s duševním onemocněním a 

psychosociálními obtížemi 
5 858 4 941 

Občané se zrakovým postižením 668 404 

Občané se sluchovým postižením 1 093 269 

Občané s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením 
2 285 14 325 

Děti a rodina 4 304 4 592 

Občané ohroženi sociálním  
vyloučením a sociálně vyloučení 

2 813 15 

Romské etnikum 5 175 0 

Prevence kriminality a  
protidrogová prevence 

2 491 185 384 

Celkem 31 362 224 9 

 

 

 Hašková dále představila IP kraje pro služby prevence na období 2017 – 2019, 

možná navazující 2020-2022, bude probíhat formou dotačního řízení (podzim 

2016), bez omezení na určité cílové skupiny (vyjma seniorů), poskytovatel služeb 

obdrží dotaci ve výši optima, obec bude vyjednávat podmínky s KÚ MSK, bližší 

informace budou na stránkách MS kraje.  

4. Akce Lidé lidem 2016 

 Proběhne 23. 6. 2016 od 9:00 do 16:00 na Masarykově náměstí.  

 Možnost účastnit se kulturního programu byla již poslaná Tichým rytmům a 

Tichému zpívání. Na akci bude zajištěné tlumočení do ZJ na pódiu.  
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 Každý si na stánku může vystavit letáčky.  

 PS se shodla, že na stánku budou přítomni členové PS ve dvou směnách. 8:30 – 

12:00 a 13:00 – 16:30. Hašková vyzve PS, aby se přihlásili na jednu ze směn. Na 

jednání se PS prozatím rozložila následovně: 

8:30 – 12:00 13:00 – 16:30 

Lena Vaňková Daniel Vjačka 

Prokopovičová Anna 
zástupce ze SNN ČR ZO nedoslýchavých 

Ostrava Poruba   

 Terezie Jachová 

Emilie Špoková Emilie Špoková 

 Zbylí členové budou vyzvání Haškovou e-mailem k navržení času, kdy mohou být 

přítomni. CDS Tamtam – připraví hru pro děti, Martina Věřbová přiveze a odveze 

materiály. 

 Předběžné rozložení stánku na náměstí: 

 

5. Různé 
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 Monitoring u podpořených projektů SMO  - 6 sociálních služeb a 4 aktivity.  PS se 

shodla, že dobrovolníci opět navštíví jednu službu a stejně jako loni realizují 

monitoring. Hašková připraví losování, kdo kam půjde.   

 Naplňování akčního plánu  

 El. verze letáčků Hašková rozešle na ÚP (kontakty zajistí Živčák, případně 

sám rozešle), na sociální služby (kontakty zajistí Živčák, případně sám 

rozešle), nemocnice a lékaře (kontakty zajistí Sedláková), školy (kontakt 

zajistí Vjačka), web KP (zkontroluje Hašková). 

 Návštěva klubu seniorů (domluví Hašková, Hegerová) 

 Účast na jednání městských obvodů (domluví Hašková)  

 Účast na jednání příspěvkových organizací (domluví Hašková)  

 Zpracování článku do obecního zpravodaje (připraví Vaňková) 

 Týden komunikace osob se sluchovým postižením, proběhne 24. 9. - 2. 10. 2016, 

více informací zde: http://www.orbipontes.cz/tkosp-2016/, nutné účast potvrdit do 

17. 6. 2016, organizuje Orbi pontes. PS připraví návštěvu Integrovaného 

záchranného systému (112) buď v úterý, nebo ve čtvrtek. Hašková domluví a 

oznámí finální termín.   

 Týden sociálních služeb proběhne 3. - 9. 10. 2016, více informací zde: 

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/cz/prihlaseni?registrace=true nebo zde: Lucie 

Vávrovská (e-mail: tajemnice@apsscr.cz). Organizuje: Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR¨ 

 Seminář na kraji pro poskytovatele sociálních služeb probíhá 2. 5. - 17. 6. 2016, 

víc informací zde: www.msk.cz/cz/socialni_oblast/pozvanka-na-seminar-pro-

poskytovatele-socialnich-sluzeb-69148/ 

 Den zdraví pro osoby s poruchou sluchu proběhne 2. 6. 2016 od 13:00 do 17:00 v 

Knihovně města Ostravy (ulice 28. října, č. p. 2, Moravská Ostrava), akce je 

tlumočena do ZJ, kde bude bezplatné vyšetření základních ukazatelů zdravotního 

stavu. 

 Příští jednání PS – v úterý 6. 9. 2016 od 15:00 v Centru služeb pro neslyšící a 

nedoslýchavé, o.p.s.  

http://www.orbipontes.cz/tkosp-2016/
http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/cz/prihlaseni?registrace=true
mailto:tajmenice@apsscr.cz
http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/pozvanka-na-seminar-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-69148/
http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/pozvanka-na-seminar-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-69148/
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Tlumočnice do ZJ: Bc. Pavlína Zarubová 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)    

Verifikoval: Mgr. Zděnek Živčák   

 


