
Den otevřených dveří

Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Jak se k nám dostanete:

Tram.č. 3, 17 a 21 z metra B st. Karlovo nám., cca 20 min do Modřan,
vystoupit na zastávce Modřanská škola, podchodem a podél školy cca 7
min. pěšky do mírného kopce Darwinovou ulicí.
Metro C stanice Kačerov bus č. 139, 205 a 150 do zastávky Družná, odtud
směrem do vilové čtvrti cca 10 min.
Metro B stanice Smíchovské nádr. bus č. 253 do zastávky Družná dále viz
výše.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN

Výroční zpráva 2007
Cíle a poslání:

Hlavním cílem CDS SNN je poskytování  sociálních služeb
pro sluchově postižené všech věkových slupin, občanům z Prahy
a okolí. Centrum denních služeb pro sluchově postižené poskytuje
sociální služby, tlumočnické služby včetně základního sociálního
poradenství a současně vytváří  vhodné zázemí pro kulturní,
společenské, zájmové  a sportovní činnosti.
Sociální služby a další související činnosti jsou zaměřeny
na zabezpečení rovnocenných životních podmínek pro sluchově
postižené  ve společnosti, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím a při obstarávání osobních záležitostí. Aktivity slouží
zájmům sluchově postižených včetně realizace programů zdravotní,
sociální rehabilitace a rekvalifikace. V neposlední řadě jde
i o kulturní a sportovní činnosti které jsou u neslyšících  velice
bohaté a potřebné. Současně se při vzájemných setkáních  předávají
tzv. preventivní informace, neboť  špatné zkušenosti v životě
jednoho klienta odradí a upozorní druhého na co si dát pozor,
v tom je obrovská síla neslyšících a zároveň potřeba se setkávat,
a vzájemně se informovat.
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Úvodní slovo a vznik CDS SNN v ČR:

Rok 2007 byl prvním rokem poskytování sociálních služeb pro sluchově
postižené s novým názvem Centrum denních služeb a samostatným IČ
poskytovatele, v rámci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Do
prosince r. 2006 se služby poskytovaly pod názvem Stacionář pro
sluchově postižené. Vznik samostatné jednotky CDS, poskytovatele
sociálních služeb v regionu Praha, byl výsledkem situace ve společnosti,
nového systému rozdělování a poskytování dotací a grantů z veřejných
zdrojů  na sociální služby. V roce 2007 jsme úspěšně registrovali dvě
sociální služby na Magistrátu hl. města Prahy, bez kterých bychom
nemohli požadovat finanční dotace a nadále sociální služby poskytovat.

  Pavel Šturm
               Ředitel CDS SNN a předseda Pražského spolku neslyšících

Kde nás najdete:

Centrum denních služeb pro sluchově postižené

Darwinova 24/450
143 00Praha 12 – Modřany

Tel./fax. 2241774757, e-mail: stacionarpraha@volný.cz
www. cds-psn.eu , IČO: 750 18383
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Dobrovolnictví
Dobrovolné práce samotných sluchově postižených a jejich přátel
v rámci poskytování sociálních služeb v Centru denních služeb
a zajišťování volno časových aktivit společensko kulturního,
zájmového nebo sportovního charakteru, nebylo dle zákona č.
198/2002 Sb. O dobrovolnické službě. Osoby poskytující pomoc byli
převážně klienti Centra denních služeb, členové Pražského spolku
neslyšících a příznivci sluchově postižených osob. Tato hodnota
práce nelze vyjádřit penězi, jde o obětavou práci a společný cíl.
Vykrášlíme-li si přilehlou zahradu, bude se nám v ní v teplých
měsících lépe besedovat pod slunečníky.

Pražský spolek neslyšících, založen 1868.
Předseda Pavel Šturm, původní název Spolek hluchoněmých, sídlí
v budově Centra denních služeb SNN. Členové PSN, (neslyšící i
slyšící) mají možnost účastnit se kulturních, společenských a
zájmových volnočasových aktivit, společně posedět, pobavit se při
kvízech, soutěžích a besedách prostřednictvím klubů dětí, žen,
turistů, seniorů, zahrádkářů, kroužku pantomimy NEPANTO a foto
klubu. Spolek dále pořádá zájezdy, rekreace a víkendové akce.
Každý rok probíhá kurz znakové řeči pro zájemce.

Základní organizace nedoslýchavých
Předseda RNDr. Miloš Lang, organizuje aktivity pro nedoslýchavé -
pobytový kurz odezírání, aktivy o sluchadlech a kompenzačních
pomůcek včetně poradenství o jejich údržbě.
Každé první úterý v měsíci od 16,30-17,30h. k zastižení.
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Pracovní tým:

Pavel Šturm, neslyšící – ředitel centra denních služeb

Monika Kliesnerová – tlumočnice znakového jazyka a lektorka ZJ

Monika Boháčková – tlumočnice znakového jazyka

Škarda Miloslav -  tlumočník  znakového jazyka

Denisa Lincová, nedoslýchavá – tlumočnice znakového jazyka

Romana Kebzová - tlumočnice znakového jazyka,

RNDr. Brožík Josef, nedoslýchavý - tlumočník znakového jazyka,
lektor ČJ a přednášející

Z ústředí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v roce 2007 metodickou
a řídící pomoc poskytli a zajistili školení pro pracovníky v sociálních
službách CDS SNN:

Jaroslav Paur, prezident SNN v ČR
RNDr. Eva Maršounová, ředitelka sekretariátu SNN v ČR
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Cíle sociálních služeb:
Základním pilířem služeb je odstraňovat komunikační bariéry a
zmírňovat informační  deficit sluchově postižených osob, aktivní a
důstojné zapojení do běžné společnosti, pomocí tlumočnických
služeb, a tím i zvýšení schopnosti  samostatného života a zachování
žití v původním přirozeném prostředí. Prostřednictvím poskytování
sociálních služeb CDS sluchově postiženým se předchází sociálnímu
vyloučení  těchto osob z běžné společnosti. Poradenstvím v ochraně
sociálních práv se pomáhají řešit nepříznivé sociální situace
a podporuje se zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Šířit
osvětu mezi veřejností o problematice sluchového postižení,
odlišném jazyce a základy komunikace.

Principy poskytování sociálních služeb je zakotveno:
-  v Etickém kodexu pracovníka v sociálních službách
-  v Etickém kodexu tlumočníků znakového jazyka
-  ve Standardech kvality sociálních služeb CDS SNN v ČR.

Zaměření činností CDS SNN
Poskytování sociálních služeb, dle zákona č. 108/2006

§ 45 centrum denních služeb – pro sluchově postižené
§ 56 tlumočnické služby

V rámci těchto služeb je poskytováno
- základní sociální poradenství
- zprostředkování kontaktu – navazující služby nebo na služby,

         které neposkytujeme
- pomoc při získání kompenzačních pomůcek
- pomoc při pracovním uplatnění
- prodej baterií do sluchadel

Služby jsou poskytovány zdarma (kromě prodeje baterií, do
sluchadla)
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Statistika roku 2007

Centrum denních služeb poskytuje služby na základě písemně
uzavřených dohod o poskytování sociální služby nebo na základě ústní
dohody mezi klientem a pracovníkem.
Služby se opakují, hluchota je stav nezvratný a trvalý.

V roce 2007 smlouvu uzavřelo (pravidelnost)      .......…….125 klientů

Celkový počet všech klientů (včetně ústních dohod) ….......250 klientů

Celková návštěvnost Centra denních služeb v roce 2007 v rámci
sociálních služeb i na volnočasových aktivit byla ….…....4.304 klientů

Celkem bylo realizováno 20 sobotních akcí, účast……… 2.996 klientů

Celkem 16 přednášek se účastnilo .……567 klientů…… tj.ø 35 klientů

Bohužel z finančních důvodů v roce 2007 byly služby poskytovány
v omezené míře v závislosti na výši dotací a grantů. Provozní náklady
se každoročně navyšují a bez pracovníků – mzdových prostředků nelze
služby poskytovat.
Hospodaření CDS probíhalo na základě rozpočtu organizace, který byl
dle poskytnutých nižších dotací upraven na nejnutnější provozní
náklady a musela být zajištěna i úhrada z vlastních zdrojů.
Z ekonomického hlediska se jedná o služby, na které lze těžce získávat
finanční prostředky od sponzorů, dary sponzorů jsou formou
nepeněžitého daru např. pro děti a seniory. Dle zákona č. 108/2006 O
sociálních službách mají naše služby dle  § 72 být poskytované bez
úhrady. Sluchově postižení klienti z titulu sluchového postižení nemají
nárok na příspěvek na péči, z kterého by si sociální služby hradili.

Služby se poskytují zdarma a Centrum denních služeb ani
nevyžaduje dobrovolný finanční příspěvek od klientů.
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Hospodaření v roce 2007:

CELKEM 517.925,-Kč
MPSV ČR 334.000,-Kč

MHMP 154.000,-Kč

ÚMČ Praha 12 20.000,-Kč

Spoluúčast CDS SNN  10.070,-Kč

Finanční prostředky v roce 2007 poskytly:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Magistrát hlavního města Prahy
Úřad městské části Praha 12

Sponzoři:

Černý Most, Praha 9

Řeznictví, Štefánkova, Praha 5
Řeznictví, I.P.Pavlova, Praha 2
Albert, Novodvorská, Praha 4

ČEROZ,  Nehvizdy
BRAVO

Poděkování za rok 2007 patří všem jmenovaným partnerům.

http://www.globus.cz/
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