
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   15. 2. 2022 (úterý) od 9:30 

MÍSTO KONÁNÍ: CDS Tamtam, o.p.s. 

 

PROGRAM 

1. Seznámení se s novými prostory CDS Tamtam, o.p.s. – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

2. Volba manažera PS 

3. Informace z manažerské skupiny KP 

4. Tvorba 6. Komunitního plánu 

a. Představení podkladové analýzy – scénář budoucnosti, prognóza 

b. Mapování potřeb osob se sluchovým postižením 

5. Informace z jednotlivých organizací PS 

6. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

tlumočnici do ZJ Bohuslava Pernického a přepisovatelku Lucii Nápravnikovou. Vedle 

členů PS byli přítomni hosté Dana Diváková z organizace IKOR, Jitka Metznerová 

z MMO, Veronika Kovalová a Alžběta Řezníčková z CDS Tamtam, o.p.s. Manažerka 

poděkovala CDS Tamtam, o.p.s. za přípravu prostor pro jednání. 

  



 

 

1. Seznámení se s novými prostory CDS Tamtam, o.p.s. – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Mgr. Lena Vaňková, vedoucí pracoviště přítomné provedla novými prostory na 

konci jednání.  

 

2. Volba manažera PS 

Volba proběhla 3. 12. 2021 - 10.12. 2021online po e-mailu, vše koordinovala 

kontaktní osoby (Mgr. Michaela Czeizelová) 

Výsledky: 

• 7 členů hlasovalo pro Mgr. Anetu Haškovou  

• 2 členové se zdrželi 

Mgr. Aneta Hašková, MBA je manažerkou PS na další funkční období od 

ledna 2022. 

 

3. Informace z manažerské skupiny KP 

6. Komunitní plán 

• Tvorba první poletí roku 2022 (3x plánovací setkání). 

• Schválení druhé poletí roku 2022.  

• Vize: Vytváříme podmínky pro poskytování sociálních služeb a 

souvisejících aktivit finančně a personálně udržitelných tak, aby lidé 

mohli žít důstojně. 

• Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb – 

výstup z projektu OPTIMKO. 

Karty aktivit 

• 3 oddíly: 

o 1. část – obecné informace dostupné v dokumentu 5. KP, 

o 2. část – plán karty aktivity na rok 2022 – stručný slovní výčet 

kroků, které budou realizovány 

o 3. část – vyhodnocení karty aktivity 2021 

• Termín odevzdání pro manažera 28. 2. 2022 

• Manažer rozeslal realizátorům k zpracování 



 

 

• Termín odevzdání pro členy PS 18. 2. 2022 

Zajištění tlumočení a přepisu na jednání PS 

• V poptávkové řízení byly oslovení: Tichý svět o.p.s.; Centrum služeb pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.; Česká unie neslyšících, o.p.s. 

Proběhlo vyhodnocení a pro realizaci bylo vybráno Centrum služeb pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Dotační řízení – sociální služby 

• Termín schválení zastupitelstva města: 19.1.2022 

• Počet žádostí: 127  

• Poskytnuté: 123  

• V celkovém objemu: 59 519 000 Kč 

• Termín podpis smluv: od polovina února 2022 

Dotační řízení - související aktivity  

• Termín jednání komise: 22.2.2022 

• Termín projednání zastupitelstvem města: 23.3.2022 

• Počet žádostí: 142 

• Termín podpis smluv: od polovina dubna 2022 

Dotační program LOTERIE 2022 

• Termín vyhlášení programu: 23. 3.2022 

• Termín předkládání žádostí: 25. 4. - 6. 5. 2022 

• Termín projednání návrhů dotací zastupitelstvem města: 22. 6. 2022 

• Termín podpis smluv: od polovina července 2022 

• Informace k programu a podmínkám:  

o Žadatelé: NNO,  

o Finanční rámec: 4,7 milionu Kč,  

o Limity výše podpory: min. 50 tis Kč, max. 500 tis Kč,  

o Formulář EvAgend, příloha s náklady a zdroji, 

o Předložení cenové nabídky, 

o 2 témata podpory:  

• Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se 

zdravotním postižením a osob bez přístřeší  

• Zlepšování materiálně technického vybavení 

sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 



 

 

o Odeslání: datovou schránkou, fyzicky (poštou nebo podatelna) 

Sociopoint 

• Výtisky praktických manuálů na téma: osamělost seniorů, domácí násilí 

na seniorech, dluhy, bezdomovectví, pomoc v případě akutní krize při 

duševním onemocnění. 

• Elektronicky manuál:   

o https://kpostrava.cz/vystupy-sociopoint/ 

o https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni-informace-soc-

prace/sociopoint/ 

• Další informace: Ing. Jana Svobodová, 599 443 822, 

jsvobodova@ostrava.cz 

Lidé lidem 

• Předběžný termín: 23. 6. 2022, akce proběhne v Komenského sadech.  

 

4. Tvorba 6. Komunitního plánu 

• Připomenutí podkladové analýzy – scénář budoucnosti, prognóza. 

• Představení priorit: 

o Podpora rozvoje terénních, respitních a ambulantních služeb 

včetně sdílené péče (setrvání klientů v domácím prostředí)  

o Podpora neformálních a komunitních pečovatelů včetně 

homesheringu 

o Podpora bydlení (chránění, podporované, sdílené, samostatné, 

komunitní, azylové, krizové) 

o Dobrovolnictví  

o Prostupnost služeb pro cílové skupiny - edukace služeb v 

kontextu různých cílových skupin 

o Podpora pracovního uplatnění osob se ztíženým přístupem na trh 

práce, podpora sociálního podnikání 

o Podpora služeb sociální prevence, podpora participace vč. 

komunitní práce 

o Snižování míry závislosti klientů na službě, zvyšování kompetencí 

uživatelů služeb 

o Udržení stávající sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit 

• Mapování potřeb osob se sluchovým postižením – průběh koordinovala 

Dana Diváková z organizace IKOR (dadiva@seznam.cz) a přítomna 
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byla Jitka Metznerová z MMO, jako odborný konzultant 

(jitka.metznerova@seznam.cz).   

• Závěry z diskuse jsou samostatnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

 

5. Informace z jednotlivých organizací PS 

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

• Obecně, obě služby (raná péče a SAS) fungují v běžném režimu, na hraně 

kapacity, s již zajetými COVIDOvými opatřeními.  

• "Staronová" novinka, ale pro jistotu ještě uvádím. v roce 2021 nové prostory v 

Ostravě i v Olomouci. 

o Nová adresa SAS Ostrava: Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 

o Nová adresa Rané péče v Olomouci: Pekařská 9, 779 00 Olomouc 

• Na podzim 2022 (říjen-listopad 2022) - proběhly 2 pobyty pro rodiny z MSK, 

tedy i z Ostravy v Malenovicích.  

o Jeden realizoval SAS Ostrava, druhý Raná péče Morava a Slezsko. 

o Jednalo se o odložené pobyty kvůli COVIDu. 

• Na jaře jsou plánovány další dva pobyty (SAS Ostrava v březnu, RP v květnu 

2022) 

o Realizace pobytů probíhá zejména díky projektům Moravskoslezského 

kraje. 

• I v letošním roce se připravuje příměstský tábor pro děti se SP, jejich 

sourozence a kamarády - termín bude upřesněn. 

• I v letošním roce budou nadále probíhat kurzy ZJ s Martinem Kuldou pro 

pečující osoby, díky projektu Moravskoslezského kraje. 

• Chystá se "neslýchané dovadlo", přístupné i neslyšícím divákům, ve 

spolupráci s Divadlem Bolka Polívky a Divadlem loutek. Termín 28.4. - 

pozvánky se budou posílat s blížícím se termínem. 

• Pokračují osvětové programy na školách je velký zájem, snažíme se postupně 

naplňovat dle naší kapacity. 

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

• Viz příloha č. 2. 

Tichý svět, o.p.s. 

• Služba poskytována bez omezení, od začátku roku se povedlo 5 klientům 

získat zaměstnání.  

• Od 7. do 31. 3. bude v prostorech Výstavní síně Dvorana na radnici 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke zhlédnutí výstava 
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velkoformátových cedulí, na kterých se návštěvníci budou moci dočíst o 

činnostech Tichého světa, o. p. s. i spřátelené organizace Tichého světa - 

chráněného pracovišť. Na cedulích na návštěvníky čekají informace o světě 

neslyšících, o sociálních službách pobočky Moravskoslezského kraje, ale i o 

dalších projektech Tichého světa a Tichého světa - chráněných pracovišť. 

Zahájení výstavy proběhne 7. 3. 2022 od 16:30, další workshopy proběhnou v 

pondělí 14.3. a 21.3. Více informací na fb. Tichý svět - Moravskoslezský kraj. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

Česká unie neslyšících, z.ú.   

Tlumočnická služba: 

• služba je poskytována beze změny, 

• pracovnice si splnily povinné vzdělávání, 

• na podzim za službu podány žádosti o dotace + na konci roku řádné 

vyúčtování poskytnutých dotací, 

• spolupracujeme se studentkou VŠ Prigo, která zpracovává v rámci své 

závěrečné práce situaci tlumočníků ČZJ v našem regionu a zaměřuje se na 

kvalitu a dostupnost tlumočníků 

• je plánována pravidelná supervize pracovníků, 

• v rámci tvorby nového Kom. plánu usilujeme nadále o navýšení úvazků pro 

tlumočnice. 

SAS: 

• služba je nadále poskytována beze změny, 

• pracovnice si doplnily kurz PSS dle zákona, 

• služba taktéž usiluje o získání dotací z obcí MSK, snaží se udržet financování 

a dostat se do Komunitního plánu města Ostravy, 

• zaměřujeme se také na propojování komunity Neslyšících se slyšící 

společností (společné akce). 

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

• Pravidelná klubová setkání, Mikuláš, Vánoce, přednášky a další činnost – 

vycházíme z podnětů členů. 

• Aktuálně hodně akcí se rušilo z důvodu Covidu, je těžké plánovat náhradní 

termíny – program je zaplněný dopředu a nechceme účastníky zahlcovat. 

• Zájem o členství ve spolku v r. 2022 - máme nárůst zájemců. 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava - Poruba, p.s. 

• V posledním období se zabývali hlavně podáváním žádostí o dotace. 



 

 

• Na velikonoce se připravuje akce malování perníčků.  

• Od 2. 7. 2022 bude probíhat rekondiční pobyt, který se již začíná plánovat.  

6. Různé 

Příští setkání: 

• 8. 3. 2022 v CSNN 

• 11. 4. 2022 v ČUN  

 

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

Verifikovala: Mgr. Michaela Czeizelová (kontaktní osoba PS) 


