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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   5. 5. 2015 (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. Volba nového člena pracovní skupiny - náhradníka 

a. Stanislav Vjačka, Ostravský spolek neslyšících 

3. Akce Lidé lidem: 25. 6. 2015 

4. Monitorování projektů – dojednání plánu  

5. Informační leták PS – informace o vyhotovení a zajištění kontaktů 

6. Informace z Manažerského týmu KP 

7. Týden komunikace osob se sluchovým postižením: 19. – 29. 9. 2015 

8. Různé 

Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 15:00, vedle členů PS byl přítomný zájemce o členství v PS 

Stanislav Vjačka, host z Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Alice Barhoňová, tlumočnice 

z CSNN Mirjam Bobošíková, přepisovatelka praktikantka z CSNN Renáta Velecká a studentka na 

praxi z CSNN Eva Jedziniaková (FSS OU). 

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny 

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

 Hašková – CSNN navázalo spolupráci s tlumočnicemi na DPP v Opavě a v Novém Jičíně. 

Tento měsíc bude opět tlumočená prohlídka Domu umění – 12. 5. a 26. 5. 2015. Dále bude 

tlumočená beseda o Osteoporóze v CSNN, kterou realizuje Státní zdravotní ústav.    
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. - Raná péče 

 Sedláková – omluvila svou neúčast. 

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

 Vaňková – Setkání rodičů s dětmi stále probíhají každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci. 

Letos na podzim budou slavit 25. výročí.  

Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek - Sociálně aktivizační služby 

 Bojar – omluvil svou neúčast 

Moravskoslezská unie neslyšících, z. s. - Tlumočnické služby 

 Bojar – omluvil svou neúčast 

Moravskoslezská unie neslyšících, z. s. – Odborné sociální poradenství 

 Věřbová – omluvila svou neúčast. 

Ostravský spolek neslyšících 

 Vjačka – Daniel Vjačka byl zvolené v OSN jako jednatel organizace. Pokud vyjde projekt, 

budou připravovat realizaci rekreačního pobytu. Také již připravuji Mimraj, 

pravděpodobně se uskuteční 4. 11. 2015     

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava Poruba 

 Prokopovičová - připravují realizaci týdenního pobytu, který se uskuteční 20. – 27. 6. 2015 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava 

 Jachová – připravují realizaci týdenního pobytu, který se uskuteční 16. – 20. 6. 2015 

Magistrát města Ostravy 

 Živčák – Alena Aly (roz. Mikšíková) odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou, 

zastupuje ji Mgr. Pavla Šimoňáková, 599 444 681, psimonakova@ostrava.cz. Odbor 

sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti MMO by měl změnit sídlo – přestěhovat se na 

Prokešovo náměstí 1803/8. O změně bude PS KP včas informována.  
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Česká unie neslyšících – oblastní unie Ostrava 

 Bartáková – v současné době v unii učí znakový jazyk Stanislava Bartáková a Michaela 

Kosiecová Fabišíková a nově mají zaměstnaného Ladislava Pupáka na administrativu.   

Tichý dům neslyšících 

 Spěváková – omluvila svou neúčast.  

 

2. Volba nového člena pracovní skupiny – náhradníka 

- Stanislav Vjačka z Ostravského spolku neslyšících projevil zájem být náhradníkem 

z důvodu, že řádný člen PS KP Daniel Vjačka bude nově studovat mimo Ostravu a nebudu 

vždy moc se zasedání zúčastnit.  

- Proběhlo hlasování: 7 – 0 – 0  

- Stanislav Vojačka byl zvolený členem pracovní skupiny – náhradník.  

3. Akce Lidé lidem 

- 25. 6. 2015 cca od 9:00 – 16:00 na Masarykovém náměstí – PS bude přítomná ve stánku 

PS Občané se sluchovým postižením ve dvou směnách. Každý bude mít přehled o službách 

všech členů pracovní skupiny, a budou je tam prezentovat. 

9:00 – 12:30 12:30 – 16:00 

Ema Špoková (MSUN) Martina Věřbová (MSUN) 

Jana Sedláková (Tamtam) Lena Vaňková (Tamtam) 

 Terezie Jachová (SNN ČR) 

Daniel Vjačka (OSN) Stanislav Vjačka (OSN) 

Pavlína Zárubová (CSNN) Mirjam Bobošíková / Leona Sroková (CSNN) 

 

- CSNN bude tlumočit program na pódiu celý den. PS projevila zájem, aby byl zajištěný 

i přepis, buď celý den, nebo minimálně na program, kde budou vystupovat občané se 

sluchovým postižením. Hašková to zkusí domluvit s organizátory. 
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- Prosím ty, co ještě nepotvrdili svoji účast na akci Lidé lidem (Spěváková, Bartáková), aby 

napsali Haškové, zda přijdou dopoledne nebo odpoledne. Omluven je Bojar, 

Prokopovičová, Hašková. 

- Za PS na pódiu bude mluvit Zárubová, řeč připraví Hašková. 

- Pokud někdo chce donést letáčky, nástěnky předem, může je donést do kanceláře CSNN.  

- Hašková slíbila, že hned jak se k ní dostane oficiální pozvánka, program předá jej PS.       

- Sedláková připraví hru pro děti. 

- Hašková doporučila tyto vystoupení: Tiché zpívání, Tiché rytmy, Michaelu Kosiecovou 

Fabišikovou 

- Vjačka navrhl vystoupení Oldy Bajera s pantomimou. Hašková pošle Bajerovi přihlášku, 

kdyby měl zájem.  

4. Monitorování projektů  

- V PS máme tyto projekty: 

Poskytovatel Projekt Monitorování  

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

Raná péče rodinám dětí se sluchovým a 
kombinovaným postižením v Ostravě 

 

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

Aktivační centrum Ostrava - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi se 
sluchovým a kombinovaným 
postižením 

 

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

Tlumočnická služba  

Moravskoslezská unie 
neslyšících, z. s. 

tlumočnické služby pro sluchově 
postižené 

 

Moravskoslezská unie 
neslyšících, z. s. 

Centrum sociální rehabilitace pro 
sluchově postižené 

 

Moravskoslezská unie 
neslyšících, z. s. 

Sociálně aktivizační služby pro sluchově 
postižené 

 

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

Informujeme úřady o osobách se 
sluchovým postižením!!! 

 

SNN v ČR ZO SP - 
nedoslýchavých Ostrava 
- Poruba 

Týdenní kurz odezírání mluvené řeči 
pro nedoslýchavé, rekondiční pobyt 

Místo monitorování 
zašlou Hodnotící 
zpráva 

SNN v ČR, základní 
organizace 

7. denní rekondiční pobyt s edukací 
sluchově postižených logopédkou ve 

Místo monitorování 
zašlou Hodnotící 
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nedoslýchavých Ostrava dnech 13-20.6-2015. zpráva 

 

- Jednotliví členové PS budou hodnotit jednu službu. Ideálně, kdyby do každé služby šli dva 

členové. Je nutné při hodnocení respektovat specifika služby, např. ranou péči. 

K hodnocení budou mít členové k dispozici hodnotící formulář. 

- Zájemci, kteří chtějí hodnotit, ať potvrdí svůj zájem Haškové do 18. 5. 2015 – Hašková 

všechny vyzve e-mailem. Na akci Lidé lidem proběhne losování organizací, kde jednotliví 

členové si vylosují jednu či dvě organizace. Losování zajistí Hašková.     

5. Informační leták PS – informace o vyhotovení a zajištění kontaktů 

- Hašková představila strukturu letáčků, všichni přítomni se strukturou souhlasili. Hašková 

návrh pošle PS, aby si své popisky mohli zkontrolovat. 

- Hašková zapracuje připomínky PS k samotnému letáčku, zajistí loga, a zašle na zpracování. 

- Živčák představil formát letáčků, magistrát nám vytiskne 500 ks, zajistí i grafické 

zpracování, na další dotisk si musí někdo z PS podat projekt. Letáček bude i v elektronické 

podobě.    

- Předpokládá se, že na příští říjnové schůzi by letáčky mohly být již vytištěné.   

- V současné době máme kontakty na pediatry od Sedlákové, kontakty budou doplněné o 

foniatry. Vjačka dodá kontakty na školy.   

6. Informace z Manažerského týmu KP 

- Dotace z MSK (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html): 

o PSS 1/15 Dofinancování vybraných druhů sociálních služeb na r. 2015  

o PSS 2/15 Podpora rozvoje personálního zabezpečení terénní formy vybraných 

druhů sociálních služeb na r. 2015 

- MSK představil svůj střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/assets/plan_rozvoje_ss_2015-2020.pdf) 

7. Týden komunikace osob se sluchovým postižením 

- proběhne 19. – 29. 9. 2015 
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- PS přijala návrh Haškové, že by PS zorganizovala exkurzi do Fakultní nemocnice Ostrava a 

seznámila se s tablety, které umožňují se online spojit s tlumočníkem.  

- Hašková nabídla, že v rámci tohoto týdne každá organizace může zorganizovat svou akci a 

bude mít tak zajištěnou národní propagaci. Jakmile bude mít Hašková více informací, 

přepošle PS.  

8. Různé 

- Proběhla konference Tichého světa o.p.s., který prezentoval projekt 

www.neslysimpracuji.cz (pracovní portál pro neslyšící a nedoslýchavé). Hašková rozdala 

brožurky. 

- Příští schůze proběhne 5. 10. od 15:00 místo bude ještě upřesněné.  

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)    

 

Verifikoval: Mgr. Zděnek Živčák   

 

http://www.neslysimpracuji.cz/

