
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

DATUM:   11. 4. 2022 (pondělí) od 9:30 

MÍSTO KONÁNÍ: Česká unie neslyšících, z.ú. 

 

PROGRAM 

1. Informace z manažerské skupiny KP 

2. Tvorba 6. Komunitního plánu 

3. Informace z jednotlivých organizací PS 

4. Různé 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Manažerka pracovní skupiny přivítala přítomné, omluvila nepřítomné. Představila 

přepisovatelku Lucii Nápravnikovou. Vedle členů PS byli přítomni hosté Dana 

Diváková z organizace IKOR, Jitka Metznerová z MMO. Manažerka poděkovala 

České unii neslyšících, z.ú. za přípravu prostor pro jednání. 

1. Informace z manažerské skupiny KP 

Dotační program LOTERIE 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) 

Lidé lidem 

• Termín: 23. 6. 2022, akce proběhne v Komenského sadech 9:00 – 18:00. 

• PS bude mít svůj stánek – připravit letáčky, plakátky a pomůcky na stánek.   

• Členové PS se budou v stánku střídat v dopolední a odpolední směně. 

• Členové PS si s sebou vezmou bílé tričko a dostanou na něj nálepku akce, 

aby bylo jasné, že patří k stánku. 

• Stále je možné hlásit manažerce PS umělce, kteří by chtěli na pódiu vystoupit.    

 

2. Tvorba 6. Komunitního plánu 

Průběh koordinovala Dana Diváková z organizace IKOR (dadiva@seznam.cz). 

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

 

3. Informace z jednotlivých organizací PS 

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

• SAS pro rodiny s dětmi a Raná péče se poskytují beze změny. 

• Připravuje se příměstský tábor pro děti se SP, jejich sourozence a kamarády - 

termín bude upřesněn. 

• Připravuje se "Neslýchané dovadlo", přístupné i neslyšícím divákům, ve 

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

pozvánka šla již e-mailem.  

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

• Tlumočnické služby se poskytují beze změny. 

Tichý svět, o.p.s. 

• Sociální rehabilitace, Odborné poradenství a Tlumočnické služby online se 

poskytuje beze změny.  
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Česká unie neslyšících, z.ú.   

• Tlumočnické služby a SAS pro seniory a zdravotně postižené se poskytují 

beze změny.  

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava - Poruba, p.s. 

• Od 2. 7. 2022 bude probíhat rekondiční pobyt, zájem je velký. 

  

4. Různé 

Účast manažerky PS na setkání ZŠ a FNO (CKI) 

• FNO řeší problém s nedostatek klinických logopedů. 

• Screening sluchu se realizuje u novorozenců, předškoláků a zvažuje se i u 

seniorů.  

• FNO projevila zájem o kurz ZJ – manažerka pošle odkazy na organizace 

realizující tyto kurzy.  

• Konference - Mikulášské setkání k problematice sluchu ve Slunečnici 

proběhne 6. 12. 2022 od 14:00 – manažerka slíbila zajistit tlumočení a přepis 

na tuto akci.  

• Během setkání se představila Notthinghamská škála sluchové percepce u 

implementovaných pacientů. 

• Manažerka PS by ráda na setkání nadále chodili a prohloubila tak 

mezioborovou spolupráci. 

Den zdraví 

Dana Divákova nabídla členům PS zúčastnit se Dne zdraví, který organizuje 13. 9. 

2022 v Komenského sadech.   

PR možnosti 

• https://www.facebook.com/KPOstrava 

• https://kpostrava.cz/  

• Kontaktní osoba pro vložení příspěvku: Mgr. Petra Seidler 

(pseidler@ostrava.cz; 727 894 794) 

Příští setkání 

• Květen 2022 

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

Verifikovala: Mgr. Michaela Czeizelová (kontaktní osoba PS) 
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