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Zápis z jednání pracovní skupiny Občané se 
sluchovým postižením 

 

datum:   9. 2. 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. Vyhodnocení roku 2015 

3. Plán činností na rok 2016 

4. Podněty pro Dopravní podnik Ostrava 

5. Různé 

 Výstupy z jednání 

Zahájení jednání pracovní skupiny v 15:00, vedle členů PS byla přítomna přepisovatelka z CSNN 

Mgr. Iveta Holasová, studentka na praxi z CSNN Barbora Bazanová (VOŠ) a Eva Jedziniaková (FSS 

OU).   

1. Informace z jednotlivých organizací pracovní skupiny  

 Magistrát města Ostravy – Živčák – je nová koordinátorka KP Mgr. Jana Müllerová. 

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

Hašková – připravují Galavečer Neslyšící, hledají nového sociálního pracovníka 0,5-

1 úvazek, připravují kurzy pro neslyšící, které povedou neslyšící lektoři.    

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

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

přibyl jim počet rodin, nově mají tři klienty, za kterými dojíždí, nyní hledají nového 

sociálního pracovníka na 0,5 úvazek.  

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

služby, odborné sociální poradenství – Bojar – připravují besedy a zájezdy.  
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 Ostravský spolek neslyšících, p.s. – Vjačka – mají nové logo a připravují i nový web. 

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

Prokopovičová – připravovali projekt na týdenní pobyt. 

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

připravovali projekt na týdenní pobyt, objevují se u nich případy, kdy starší lidé se 

sluchovým postižením neví, že mohou využít různých výhod ze sociálního systému.   

 Česká unie neslyšících – oblastní unie Ostrava – Bartáková – připravují nový web a 

čekají na nového zaměstnance. 

 Tichý svět, o.p.s. – Hegerová – mají rok oslav a připravují různé aktivity, v minulém 

měsíci představili Tichou linku v CSNN a rádi ji představí i v jiných organizacích. 

 Tichý dům neslyšících – Spěváková – nebyla přítomna.   

6. Vyhodnocení roku 2015 

 PS Hašková představila vyhodnocení ročního plánu v excelu. Hašková slíbila jej 

poslat do PS, tak ať může PS do 12. 2. zaslat připomínky. 

7. Plán činností na rok 2016 

 Hašková vyjmenovala aktivity, které si v rámci komunitního plánování PS 

naplánovala na rok 2016. 

 Informační leták – PS se shodl na zaslání elektronické verzi letáčku lékařům, 

školám, na ÚP, na sociální služby a do nemocnic, dále zajistit vyvěšení na web KP, 

facebook KP a web organizací PS.   

 Návštěva klubu seniorů – existuje v rámci Ostravy cca 20, PS se shodla, že by se 

letos mohlo navštívit cca 4. Návštěvu by realizovala Hašková a dobrovolně se 

přidala Hegerová.  

 Účast na vysílání ČT a ČR – PS se shodla, že by se k tomu mohl využít Týden 

komunikace osob se sluchovým postižením, do kterého se každoročně zapojujeme. 

Letos bychom mohli udělat exkurzi k hasičům, k policii, na rychlou, na integrovaný 

záchranný systém, DPO. V ČR byl rozhovor s předsedkyni PS při realizaci exkurze 

v nemocnici.  
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 Účast na jednání městských obvodů – městské obvody se schází se 4x ročně.  

 Účast na jednání příspěvkových organizací – svolává paní Pavelková, pro více 

informací se spojit s ní.   

 Zpracování článku do obecního zpravodaje – až bude článek připravený, poslat jej 

tiskovým mluvčím obvodů a magistrátu. 

 Navázat spolupráci se SPC a školami – pozvat představitele SPC a školy pro 

sluchově postižené na příští zasedání PS.  

8. Podněty pro Dopravní podnik Ostrava 

 Oceňujeme blikající světla při příjezdu tramvaje a světelné tabule.  

 Doporučujeme, aby vedle klaxonu při rozjezdu, kdyby tramvaj i zablikala při 

rozjezdu (důležité pro lidi co před tramvají přechází na přechodu) - podnět 

Stanislavy Bartákové, Jachová upozornila, že lidé s berlemi mají problém vystoupit 

z tramvaje, neboť se brzy dveře zavírají.  

 Hašková slíbila podněty sepsat a poslat na DPO za PS. 

9. Různé 

 Dotační řízení SMO – projednání v orgánech města 

o Sociální péče, Protidrogová prevence: KMR - 9. 12. 2015, ZMO - 20. 1. 2016, 

smlouvy je možné podepisovat od 1. 2. 2016 do května. 

o Podpora osob s handicapem, prevence kriminality, Zdravotnictví: KMR 

13.1.2016, ZMO 17.2.2016 

o Moravskoslezský kraj bude o finančních příspěvcích rozhodovat 25. 2. 2016  

 Konference Neslyšících o bezbariérové společnosti - která se koná pod záštitou 

místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Petra Gazdíka a ministryně školství 

Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu a Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR. 19. 2. 2016, 

Poslanecká sněmovna PČR, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1, zasedací místnost 

č. 205 
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 SNN v ČR oceněni funkcionáře při oslavách 25. výročí založení SNN v ČR, mezi 

oceněnými byly členky PS Anna Prokopovičová a Terezie Jachová. 

 Příští jednání PS - 19. 4. nebo 26. 4. dle možností ZŠ a SPC, kteří budou hosty.  

 

Tlumočnice do ZJ: Bc. Pavlína Zarubová 

Přepisovatelka do ČJ: Mgr. Iveta Holasová 

 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková (manažerka PS)    

 

 

Verifikoval: Mgr. Zděnek Živčák   

 


