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Záznam z jednání pracovní skupiny Občané se sluchovým postižením  

 

Datum jednání  11. 4. 2022 

 
 

 

Opatření 1.1 Podporovat zvyšování kvality sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Aktivita 1.1.1. Realizovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních služeb  
 

Termín realizace 2023 - 2026 

Kroky k realizaci • Realizovat 8 vzdělávacích aktivit za rok pro zaměstnance 
sociálních služeb 

 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

120 000 Kč na období (15 000 Kč/jeden den vzdělávací aktivity) – 
zdroje: SMO, MSK, MPSV,  dary, nadace  

Investiční náklady a 
zdroje financování 

0 Kč 

Indikátory  - 8 realizovaných vzdělávacích akcí ročně 

Realizátoři  NNO 
- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s  
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.  
- Česká unie neslyšících, z.ú.  

Cíl1 Rozvoj kapacit a kvality služeb pro osoby se sluchovým   
postižením  
 

Popis cíle Vzdělávání pro zaměstnance sociálních služeb pro osoby se 
sluchovým postižením je stále důležité vzhledem ke specifickým 
potřebám cílové skupiny. Je nezbytné zmapovat nabídku 
vzdělání pro zaměstnance sociálních služeb pro osoby se 
sluchovým postižením, např.  tlumočení do českého znakového 
jazyka, přepis, sociální práce s osobou se sluchovým postižením, 
homeshering, peer asistenti, kurzy odezírání apod.  
Pro tlumočníky znakového jazyka by měly být realizovány 
dvoudenní vzdělávací pobyty a setkávání tlumočníků pro sdílení 
dobré praxe a zkušeností.  
Rozvoj dobrovolnictví  
Potřeba služeb pro cílovou skupinu stále roste, proto je nezbytné 
navýšit úvazky.  
 

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 
 
 

1.1 Podporovat zvyšování kvality sociálních služeb a 
souvisejících aktivit  
1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb a souvisejících aktivit   
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- Tichý svět, o.p.s.  

 

Aktivita 1.1.2. Podpořit práci s neslyšícími dobrovolníky/studenty českého 
znakového jazyka v sociálních službách a souvisejících aktivitách 
včetně rozvoje nových metod 
 

Termín realizace 2023 - 2026 
 

Kroky k realizaci  

• Realizovat 4 motivační setkání se studenty českého 
znakového jazyka. 

• Podpořit organizace v práci s dobrovolníky, realizovat 
koordinaci dobrovolníků. 

• Mapovat potřeby rodin v oblasti homesheringu případně 
peer asistentů 

• sledovat vývoj v oblasti nových trendů nejen v zahraničí 

• účast na konferencích, seminářích a workshopech určených 
rozvoji nových trendů  

• využívat odborných konzultací a stáží 
 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

40 000 Kč  
SMO, MSK, MPSV, dary, nadace, vlastní zdroje 

Investiční náklady a 
zdroje financování 

0 Kč 

Indikátory  4 motivační setkání ročně   
Zajištění dobrovolníci pro práci s cílovou skupinou 
2 tematická setkání PS pro sdílení poznatků o nových trendech 
Účast na 1 odborné konferenci, semináři nebo workshopu 
Účast na 1 odborných stážích 

Realizátoři  NNO 
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.  
 
- Česká unie neslyšících, z.ú.  
- Tichý svět, o.p.s.  
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s  
nebo PS jako celek (zodpovědný manažer PS)  
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Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Aktivita 1.2.1. Navýšit kapacitu tlumočnických služeb 
 

Termín realizace 2023 – 2026  

 Kroky k realizaci - Navýšit kapacitu tlumočnické služby v Centra služeb pro neslyšící a 
nedoslýchavé, o.p.s. o 0,2 úvazek tlumočníků do českého znakového 
jazyka  
 
- Navýšit kapacitu tlumočnické služby v České unie neslyšících, z.ú.  
o 0,5 úvazku tlumočníka do českého znakového jazyka  
 
- Navýšit kapacitu tlumočnické služby Tichého světa, o.p.s. o 0,2 
úvazek tlumočníků do českého znakového jazyka  
 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

594 000,- Kč za rok 
SMO, MSK, MPSV. Dary, nadace 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 Kč 

Indikátory  Navýšené kapacity tlumočnických služeb o 0,9 úvazku 
 

Realizátoři  NNO 
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.  
- Česká unie neslyšících, z.ú.  
- Tichý svět, o.p.s.  

 

Aktivita 1.2.2. Rozvoj sociální rehabilitace 
 

Termín realizace 2023 -2026 

Kroky k realizaci Zajistit sociální rehabilitaci s 1,6 úvazkem 
 
Z hlediska SMO nová služba 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

900 000 Kč  
SMO, MSK, MPSV. Dary, nadace 
 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 Kč 

Indikátory Zajištěná kapacita sociální rehabilitace s 1,6 úvazkem 

Realizátoři  NNO 
- Tichý svět, o.p.s. 
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Aktivita 1.2.3. Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně 
postižené  
 

Termín realizace 2023 -2026 

Kroky k realizaci  
Zajistit sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 
s 0,2 úvazku  
  
Od 2023 – z hlediska SMO nová služba 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

150 000 Kč na rok  
SMO, MSK, MPSV, Dary, nadace 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 Kč 

Indikátory  Zajištěna kapacita 0,2 úvazku SAS  

Realizátoři  NNO 
- Česká unie neslyšících, z.ú.  

 

 

 
 

Opatření 2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a veřejnosti o nabízených službách pro 
osoby se sluchovým postižením 
 

Aktivita 2.1.1. Informovat neslyšící rodiče se slyšícími dětmi (CODY) o možnosti 
využívat služby 
 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci  

• informovat neslyšící klienty služeb o nabídce aktivit sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro děti CODA 

Cíl2 
 

 
Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu ke sluchově 
postiženým občanům u laické i odborné veřejnosti 

Popis cíle Slyšící děti neslyšících rodičů (CODA - Children Of Deaf Adults) jsou 
specifickou skupinou, která vyrůstá ve dvou světech - ve světě 
neslyšících a ve světě slyšících.  

Pro zlepšení situace cílové skupiny je důležité realizovat 
vzdělávací, osvětové a informační aktivity jak pro laickou, tak 
odbornou veřejnost. 
 

Opatření, která vedou 
 k naplnění cíle 
 
 

2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a laické veřejnosti o 
nabízených službách pro osoby se sluchovým postižením 
2.2  Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení 
kompetencí odborné veřejnosti 
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• realizovat besedy o možnostech využití služby SAS v 
jednotlivých organizacích  

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

0 Kč 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 Kč 

Indikátory  1 beseda ročně 

Realizátoři  NNO 
- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
 

 
 

Aktivita 2.1.2. Realizovat aktivity pro zvýšení informovanosti o problematice 
osob se sluchovým postižením včetně medializace 

Termín realizace 2023-2026 
 

Kroky k realizaci • realizovat motivační aktivity pro budoucí pracovníky 
v sociálních službách pro práci s cílovou skupinou 

• Realizovat besedy pro školy přímo ve službách (spojit s prohlídkou 
prostor, ukázkou pomůcek apod.). 

• Zajistit osvětu o možnosti zajištění přepisu a tlumočení na 
akcích pro veřejnost, včetně informačních materiálů 

• Realizovat další prezentační a propagační akce 

Neinvestiční 
náklady a zdroje 
financování 

0 

Investiční náklady a 
zdroje financování 

0 

Indikátory  Realizovány 4 besedy pro školy 
Zpracovány informační materiály 
Realizovány 2 prezentační nebo propagační akce 

Realizátoři  NNO 
- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s  
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
- Česká unie neslyšících, z.ú.  
- Tichý svět, o.p.s.  
- Základní organizace nedoslýchavých Ostrava - Poruba, p.s.  
- Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s.  
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Opatření 2.2 Realizovat vzdělávací a informační aktivity za účelem zvýšení kompetencí 
odborné veřejnosti 

Aktivita 2.2.1. Informovat odbornou veřejnost o službách pro osoby se sluchovým 
postižením a o práci s cílovou skupinou 

Termín realizace 2023 - 2026 

 Kroky k realizaci  
- Prohloubit mezioborovou spolupráci především propojení pediatrů 
a foniatrů.  
Realizovat aktivity podporující spolupráci mezi sociálními službami, 
pediatry a foniatry.  
Zpracovat informační materiály pro rozvoj spolupráce 
 

Neinvestiční náklady 
a zdroje financování 

0 

Investiční náklady a 
zdroje financování  

0 

Indikátory  Počet realizovaných kontaktů 
Počet předaných informačních materiálů 

Realizátoři  NNO 
- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s  
- Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.  
- Česká unie neslyšících, z.ú.  
- Tichý svět, o.p.s.  
- Základní organizace nedoslýchavých Ostrava - Poruba, p.s.  
- Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s.  
 

 


