
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   3. 9. 2021 (pátek) od 9:30 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

 

PROGRAM 

1. Vystoupení hosta a představení Centra provázení Fakultní nemocnice 

Ostrava 

2. Mezinárodní týden neslyšících 20. - 26. 9. 2021 (diskuse nad 

programem jednotlivých organizací v rámci TKOSP, Deafemberu, Týdne 

sociální práce,…)   

3. Informace z manažerské skupiny KP 

4. Informace z jednotlivých organizací PS 

5. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

tlumočnici do ZJ Kamilu Pavelkovou a přepisovatelku Lucii Nápravnikovou. Vedle 

členů PS byli přítomni hosté Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. a Bc. Tereza Broďáková 

z Centra provázení, dále Bc. Veronika Rojíčková, Dis. Z CDS Tamtam, o.p.s. 

Manažerka poděkovala Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. za 

přípravu prostor pro jednání. 

1. Vystoupení hosta 

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. a Bc. Tereza Broďáková představili Centrum provázení, 

které sídlí ve Fakultní nemocnici Ostrava. Více informací zde: 

https://centrumprovazeni.cz/kontakty/. Samotná prezentace bude členům PS 

zaslána. 

https://centrumprovazeni.cz/kontakty/


 

 

Na závěr představení proběhla diskuse, jak Centrum provázení může spolupracovat 

s organizacemi PS a obráceně.  

2. Mezinárodní týden neslyšících 20. - 26. 9. 2021 

Jednotlivé organizace PS připravují na tento týden v rámci Týdne komunikace osob 

se sluchovým postižením případně tento měsíc v rámci Deafemberu tyto akce: 

• 1. 9. 2021 (17:00 – 18:30) Tichý svět, o.p.s. - Zahájení Deafemberu  

• 7. 9. 2021 (9:00 – 12:00) Tichý svět, o.p.s. - Akce pro děti ZŠ – akce zrušena 

• 10. 9. 2021 (9:00 – 11:00) KP PS - Setkání odborných poraden  

• 23. 9. 2021 (15:00 – 17:00) Česká unie neslyšících, z.ú. - Partička  

• 24. 9. 2021 (10:00 – 15:00) Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 

o.p.s. - Oslava Mezinárodního týdne neslyšících  

• 24. 9. 2021 (18:00 – 00:00) Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 

o.p.s. - Galavečer neslyšících 

• 29. 9. 2021 (13:00 – 15:00) Tichý svět, o.p.s. - Kulatý stůl 

Všichni členové PS, klienti sociálních služeb, členové organizací a veřejnost jsou 

srdečně zváni na všechny vypsané akce.  

Více informací také zde: http://orbipontes.cz/tkosp-2021/ a zde: 

https://www.tichysvet.cz/aktuality/deafember-je-tu.   

Setkání odborných poraden k problematice osob se sluchovým postižením 

Proběhne 10. 9. 2021 (9:00 – 10:00) ve výstavní síni ÚHA v Budově Nové radnice.  

Předběžný program: 

• Představení PS Občané se sluchovým postižením - kdo to jsou osoby se 

sluchovým postižením a jak komunikují, s jakými problémy se setkávají 

(Hašková) 

• Představení služby Rané péče (Sedláková)   

• Představení služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(Vaňková) 

• Představení služby Tlumočnické služby (Zarubová) 

• Představení služby Sociální rehabilitace (Zemanová) 

• Představení služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně 

postižené (Novák) 

• Představení služby Odborné sociální poradenství (Hegerová) 

• Představení aktivity Pravidelné setkání neslyšících osob (Bartáková) 

• Představení aktivity Pravidelné setkání ohluchlých seniorů (Gerčáková)  

• Představení aktivity Týdenní rekondiční pobyt (Pelíšek/Dostalíková) 

http://orbipontes.cz/tkosp-2021/
https://www.tichysvet.cz/aktuality/deafember-je-tu


 

 

• Představení aktivity SPC (Hříbková)  

Registrace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvmFzVfrvWOnGdY755OarFo651Ewm

6z551nAXuPqDCxjWqGw/viewform?usp=sf_link   

Pozvánka:  

 

3. Informace z manažerské skupiny 

Počátkem příštího roku se bude připravovat 6. komunitní plán, na začátku roku 

proběhnou minimálně 3 setkání na toto téma. V této souvislosti proběhne do konce 

roku volna manažera PS.    

4. Aktuality z jednotlivých organizací PS 

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

Novinky z organizace: 

• SAS realizovalo během letních prázdnin příměstský tábor o který byl velký 

zájem s pozitivními ohlasy.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvmFzVfrvWOnGdY755OarFo651Ewm6z551nAXuPqDCxjWqGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvmFzVfrvWOnGdY755OarFo651Ewm6z551nAXuPqDCxjWqGw/viewform?usp=sf_link


 

 

• RP připravuje pobyt pro rodiny s dětmi. 

• Služby SAS a RP jsou stále poskytovány.  

Průběžně realizují/realizovali tyto aktivity z 5 KP 

• 2.1.1 Realizovat pravidelné aktivity pro děti CODA na základě výstupů ze 

setkání dospělých CODA 

• 2.2.1 Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se 

sluchovým postižením (6-18 let) 

• 3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení 

kompetencí pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných 

poraden a zdravotnického personálu 

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

Novinky z organizace: 

• Připravují 24. 9. 2021 Oslavu Mezinárodního týdne neslyšících a Galavečer 

neslyšících. Více informací na webu a sociálních sítí. 

• Služby TS jsou stále poskytovány.  

Průběžně realizují/realizovali tyto aktivity z 5 KP: 

• 1.1.1 Realizovat setkání za účelem zvýšení povědomí a znalostí lidí se 

sluchovým postižením o tlumočnické službě (on-line i fyzické). Dále zmapovat 

a zrealizovat vzdělávací potřeby tlumočníků a přepisovatelů.  

• 2.1.1 Realizovat setkání pro dospělé CODA (je to v plánu) 

• 3.1.2 Realizovat konference o problematice lidí se sluchovým postižením pro 

pracovníky v sociálních službách 

Tichý svět, o.p.s. 

Novinky z organizace: 

• Oficiálně zahájili Deafember 1. 9. 2021. Více informací na webu a sociálních 

sítí. 

• Služby SR, OP, a TS jsou stále poskytovány.  

Průběžně realizují/realizovali tyto aktivity z 5 KP: 

• 1.1.1 Realizovat setkání za účelem zvýšení povědomí a znalostí lidí se 

sluchovým postižením o tlumočnické službě (on-line i fyzické). 

• 3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení 

kompetencí pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků odborných 

poraden a zdravotnického personálu 



 

 

Česká unie neslyšících, z.ú.   

Novinky z organizace: 

• Otevřeli kurzy ZJ a byl o ně velký zájem. 

• Služby SAS a TS jsou stále poskytovány.  

Realizovali tyto aktivity z 5 KP: 

• 1.2.1 Navýšení kapacity tlumočnické služby.  

Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava 

Novinky z organizace: 

• Plánují obnovit vybrané aktivity pro neslyšící členy, které z důvodu COVID 19, 

byly pozastaveny.  

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově 

postižené Ostrava-Poruba příspěvková organizace - Speciálně pedagogické 

centrum 

Novinky z organizace: 

• Byl zahájen nový školní rok, a i tím specifická činnost SPC, která se v průběhu 

školního roku průběžně mění. Opět probíhají osobní návštěvy ve školách a 

věří že tomu budu i nadále.   

 

5. Různé 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. má nového zástupce řádného 

člena - Mgr. Kristýna Mariáková (výměna po personální změně v organizaci). 

Příští setkání: 

• 13. září 2021 (pondělí), 9:30 – 11:30 na MMO (zasedací místnost č. 504), 

jednání společné s PS ZRAK. 

• prosinec 2021 v CDS Tamtam 

• v roce 2022 bychom mohli udělat jednání v Knihovně města Ostravy (ve 

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké).    

 

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

Verifikovala: Mgr. Michaela Czeizelová (kontaktní osoba PS) 


