Záznam z jednání pracovní skupiny Sluchově postižení

Datum jednání

15. února 2022, od 9,30 hod.

Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1 Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele ostravských ubytoven
Přehled rozvojových cílů, opatření a aktivit:
Cíl 1 Navýšit kapacitu a podporovat stabilizaci a kvalitu služeb pro osoby se sluchovým
postižením
Opatření 1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty o
možnostech využití služby klienty
Aktivita 1.1.1 Realizovat osvětu o možnostech tlumočnické služby a vzdělávací aktivity pro
pracovníky
Aktivizace studentů znakového jazyka pro zajištění tlumočení.
Zajištění tlumočení v rámci dalších aktivit např. pro seniory, zajištění tlumočníků a finančních
prostředků.

Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené
Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu tlumočnických služeb
Realizátor: CSNN ?
Tichý svět navýšení o 1 úvazek
ČUN navýšení o 0,5 úvazku
Indikátory:
Poznámky
- Navýšení kapacity služeb nemusí odpovídat navýšení úvazků tlumočníků
- Navýšení úvazků pracovníků v přímé péči?
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
- Zajištění přepisu pro cs u akcí, které jsou určeny pro jiné cs
- zahrnout u jednotlivých organizátorů náklady na přepisovatele, nebo tlumočníky
Aktivita 1.2.2. Zajistit rozvoj dalších služeb
Raná péče –+ sociálně aktivizační služby Tam tam.
Sociální rehabilitace
Realizátor:
ČUN
Raná péče
Indikátory:
Cíl 2 Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší děti
se sluchovým postižením
Opatření 2.1 Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku
Aktivita 2.1.1 Realizovat setkání a aktivity pro dospělé i děti
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Realizátor:
Indikátory:
Aktivita 2.1.2. Rozvoj homesheringu
Realizátor?
Indikátory:

Opatření 2.2 Podporovat aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením
Aktivita 2.2.1 Realizovat jednodenní a pobytové aktivity pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením
Realizátor: Tam Tam
Indikátory:
Pobyty pro rodiny s dětmi, zachovat, další související aktivity pro rodiny s dětmi i pro samotné
děti – např. tábory apod.
Cíl 3 Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově postiženým občanům
u laické i odborné veřejnosti
Opatření 3.1 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty
Aktivita 3.1.1 Realizovat vzdělávací a informační aktivity
Často ani samotná cílová skupina neví, že tady jsme a neví to ani odborná veřejnost.
Spolupráce mezi sociální a zdravotní oblastí, nezbytnost propojení pediatrů a foniatrů.
Realizace osvětových aktivit ve školách.
Realizátor?
Indikátory
Nezařazeno
Půjčovna kompenzačních pomůcek. V rámci základního sociálního poradenství.
Firmy, které se zabývají prodejem kompenzačních pomůcek, o kterých by měla být CS
informována.

Diskuze pro příště
SAS + SR

Zapsala Diváková, Pieranová
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