
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   16. 6. 2021 (středa) od 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Česká unie neslyšících, z.ú.,  

Antonína Macka 1711/3, Ostrava  

 

PROGRAM 

1. Vystoupení hosta a představení PS Občané se zrakovým postižením 

2. Vystoupení hosta a představení PS Občané s duševním onemocněním 

a psychosociálními obtížemi 

3. Shrnutí problematiky kolem sociálního poradenství 

4. Vystoupení hosta a představení Poradny sv. Alexandra 

5. Mezinárodní den neslyšících 19. 9. 2021 (diskuse nad programem 

jednotlivých organizací v rámci TKOSP, Deafemberu, Týdne sociální 

práce,…)    

6. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

tlumočnici do ZJ Kamilu Pavelkovou a přepisovatelku Lucii Nápravnikovou. Vedle 

členů PS byla přítomná paní Hříbková za SPC, paní Kseničová z Poradny sv. 

Alexandra, paní Schalková za PS Občané se zrakovým postižením a pan Liška za 

PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Manažerka 

poděkovala ČUN za přípravu prostor pro jednání. 

 



 

 

1. Vystoupení hosta a představení PS Občané se zrakovým postižením 

Pracovní skupinu představila Mgr. Linda Schalková, její prezentace byla rozeslaná 

členům PS. 

Kontakt: e-mail: linda.schalkova@kafira.cz; telefon: 605 724 211 

V rámci diskuse vyplynulo, že by obě PS měly opět kontaktovat organizaci LORM, 

která poskytuje služby hluchoslepým osobám a navázat opět spolupráci, která 

v minulosti fungovala. Zároveň byl vysloven nápad přizvat také organizaci Klub přátel 

červenobílé hole.  

V případě zájmu o ukázku kompenzačních pomůcek pro občany se zrakovým 

postižením je možno kontaktovat manažerku a domluvit si schůzku, příp. navštívit 

den otevřených dveří. 

Organizace Kafira nabízí jednodenní kurz „Zažít den poslepu“. Jedná se o 

akreditované 8 hod. vzdělávání. 

 

2. Vystoupení hosta a představení PS Občané s duševním onemocněním a 

psychosociálními obtížemi 

Pracovní skupinu představil Mgr. Antonín Liška, jeho prezentace byla rozeslaná 

členům PS.  

Kontakt: e-mail: a.liska@menssana.cz; telefon: 774 452 039 

Zajímavá informace – nově vznikající Centrum duševního zdraví při FNO Ostrava 

bude primárně zaměřeno na dětské psychiatrické pacienty. 

Organizace Mensana nabízí v rámci Centra trénování paměti nabízí aktivity a 

vzdělávací programy pro trénování kognitivních funkcí mozku.  

3. Shrnutí problematiky kolem sociálního poradenství 

Problém – koncem roku 2018 ukončila svoji činnost Moravskoslezská unie 

neslyšících, z. s. (MSUN), která poskytovala odborné sociální poradenství s 

půjčovnou kompenzačních pomůcek, svoji činnost ukončila v době, kdy byl 

schválený 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava na období 2019 – 2022 v rámci kterého jsme předpokládali, že služby bude 

nadále poskytovat MSUN. Počátkem roku 2019 naše PS ani organizace nebyly 

schopné reagovat na vzniklou situaci a služby tohoto typu se neposkytují, byly pouze 

vyjmenovány alternativy.     
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Současné řešení problému – základní sociální poradenství poskytuje každá 

organizace, která má registrovanou sociální službu tedy CDS Tamtam, CSNN, Tichý 

svět a ČUN. Odborné sociální poradenství začal poskytovat Tichý svět v půlce roku 

2020 pro osoby se sluchovým postižením a dále je možno využít služeb dalších 

odborných poraden na území města Ostravy, jejich přehled je zde: 

https://socialnisluzby.ostrava.cz/ poté co do filtru zadáte „Odborné sociální 

poradenství“, viz ukázka níže.  

  

Manažerka PS doporučuje využít Poradnu sv. Alexandra (www.charita-sv-

alexandra.cz), která se seznámila s problematikou osob se sluchovým postižením a 

má kapacitu přijmout klienty našich služeb. 

Dále v Ostravě jsou dvě prodejny sluchadel Phonak 

(https://www.sluchadlaprozivot.cz/kontakt/pobocka-ostrava) a Widex 

(https://www.widex.cz/cs-cz/support/contact), které prodávají nová sluchadla a 

realizují servis sluchadel této značky. Kompenzační pomůcky pro neslyšící také 

zajišťuje Unie neslyšících Brno, z.s. (https://www.unieneslysicichbrno.cz/) a 

AudioNIKA, s.r.o. Valašské Meziříčí (http://www.audionika.cz/).       

 

4. Vystoupení hosta a představení Poradny sv. Alexandra 

Poradnu představila Mgr. Silvie Kseničová, její prezentace byla rozeslaná členům 

PS. 

Kontakt: e-mail: silvie.ksenicova@alexandr.charita.cz; telefon: 731 625 840 

Poradna má akreditaci na podávání oddlužení.  

 

5. Mezinárodní den neslyšících 19. 9. 2021 

V rámci Mezinárodního dne neslyšících mohou členové PS zorganizovat různé akci 

pro osoby se sluchovým postižením, nebo osvětové akce pro veřejnost. Při realizaci 

těchto akcí je možnost zapojit se do Týdne komunikace osob se sluchovým 

https://socialnisluzby.ostrava.cz/
http://www.charita-sv-alexandra.cz/
http://www.charita-sv-alexandra.cz/
https://www.sluchadlaprozivot.cz/kontakt/pobocka-ostrava
https://www.widex.cz/cs-cz/support/contact
https://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.audionika.cz/
mailto:silvie.ksenicova@alexandr.charita.cz


 

 

postižením (TKOSP) nebo do Deafemberu. V říjnu pak navazuje Týden sociálních 

služeb (4. -10. 10. 2021). 

Hegerová (Tichý svět) vyzvala členy PS aby se zúčastnili zahájení Deafemberu na 

Slezské Ostravě, v případě zájmu ji v této věci mohou kontaktovat. Navíc pro rok 

2022 plánuje společnou výstavu v Nové radnici.  

Manažerka PS by ráda v toto období zorganizovala akci PS a to setkání odborných 

poraden.  

Manažerka PS zároveň apeluje, aby ji členové PS informovali o termínech svých 

akcí, bude se snažit je shromažďovat a průběžně informovat celou PS, kdy a jaká 

akce se uskuteční, abychom se zbytečně nepřekrývali.  

 

6. Různé 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne v září 2021. 

21. 7. 2021 proběhne společná přednáška CSSN a Tichého světa v městské 

knihovně. 

 

Zpracovala: Mgr. Aneta Hašková, MBA (manažerka PS)  

Verifikovala: Mgr. Michaela Czeizelová (kontaktní osoba PS) 


