
Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a  Mezinárodní den
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 2008
Cíle a poslání:

Stále stejné je hlavním cílem prostřednictvím sociálních služeb
odstraňovat komunikační bariéru a zmírňovat informační deficit,
osobám se sluchovým postižením. Prostřednictvím Zákona č.
108/2006 O sociálních službách, není situace nikterak jednoduchá a
zejména finančně jasná.
I když sluchově postižení klienti nemají nárok na příspěvek, protože
mají tlumočnické služby dle zákona zdarma, ty je povinen zajistit
stát, přes MPSV, MHMP, ÚMČ Prahy 12 a jiné, nejsou dosud plně
podporovány a bohužel se ani neví jak situace bude vypadat za další
roky.  U  ostatních  služeb  je  situace  už  sporná,  na  služby  Centra
denních služeb, by si klienti v budoucnu měli připlácet, dle
některých názorů, ale už neporadí z čeho by neslyšící nebo
nedoslýchavý, ohluchlý či jinak sluchově postižený měl tyto služby
hradit. A toto je naším dalším cílem, bojovat o bezplatné služby pro
sluchově postižené, protože není žádný příspěvek na tyto služby a
nedopustíme, aby tyto osoby byli důsledkem platby izolováni ve
svých bytech bez jakéhokoliv kontaktu se společenským prostředím.

Ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb hl. města Prahy na
rok 2009 jasně vyplývá, že jen 1% finančních prostředků se
poskytuje na tlumočnické služby, z kategorie služby sociální
prevence, a jen 1%  z kategorie služeb sociální péče, kam patří
služby CDS.
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Druhý rok poskytování sociálních služeb pro sluchově postižené

Rok 2008 byl částečně úspěšný a částečně se muselo o mnoho věcí
bojovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Magistrát
hlavního města Prahy (MHMP) jsou nejhlavnější poskytovatelé dotací
na sociální služby, o které žádáme prostřednictvím CDS. Úřad městské
části Prahy 12 poskytuje každoročně také důležitou finanční pomoc.
Bohužel požadované dotace na sociální služby nebyly 100% pokryty,
kromě tlumočnických služeb z MPSV, a tak se hledala úsporná opatření.
Ale nelze kvalitně poskytovat sociální služby z minima, které sotva
vystačí na provozní náklady bez mezd a už vůbec nelze poskytovat
služby bez pracovníků. A pokud je nutné rozvíjet pracovní tým, je nutné
i mít zajištěné finanční prostředky na zvyšování kvality prostřednictvím
školení a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, jak ukládá zákon o
sociálních službách.
Přes všechny problémy, potíže se podařilo sociální  služby poskytovat a
aktivity realizovat pro klienty zdarma, Centrum denních služeb ani
nevyžaduje dobrovolný finanční příspěvek od klientů.

  Pavel Šturm
               Ředitel CDS SNN a předseda Pražského spolku neslyšících

Najdete nás stále stejně:

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
I v letošním roce se neslyšící i jinak sluchově postižení podíleli
dobrovolně v běžné údržbě zahrady a budovy, ale zapotili se
zejména při velkých letních úpravách, kdy Úřad městské části Prahy
poskytl peníze na materiál a „naše
šikovné ručičky“ si vše opravili
sami.  V celém přízemí budovy se
opravila podlaha, která byla  za léta
zničená a hrozil již několikrát úraz
zejména starším klientům a členům.
Odměnou je našim klientům a
členům nová, krásná a bez prahová
podlaha. Všem pomáhajícím tímto
děkuji.

Pražský spolek neslyšících, založen 1868
V týdnu od 15-20.září 2008 proběhly oslavy 140. výročí založení a
byly spojeny s Dnem otevřených dveří Centra denních služeb, kde se
prezentovaly kompenzační pomůcky pro sluchově postižené s další
výstavou ruční práce neslyšících včetně historie založení Spolku a
Mezinárodním dnem neslyšících, který se celosvětově slaví třetí
sobotu v měsíci září. Vyvrcholením oslav byl kulturně společenský
večer v hotelu Pyramida, kde proběhl čtyřhodinový kulturní blok
vystoupil soubor Pantomima S.I, NEPANTO, soubor z Českých
Budějovic, zástupci ze Slovinka, Slovenska, Francie.

Pro nedoslýchavé je tu :
Předseda RNDr. Miloš Lang, který organizuje aktivity pro
nedoslýchavé - pobytový kurz odezírání, aktivy o sluchadlech a
kompenzačních pomůckách včetně poradenství o jejich údržbě.
Každé první úterý v měsíci od 16,30-17,30h. k zastižení v
Modřanech. Máte-li zájem o týdenní pobytovou akci, vždy srpen-
září, ozvěte se na e-mail:milos.lang@volny.cz nebo tel.č.
732 438 636.
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Pracovní tým:

Pavel Šturm, neslyšící – ředitel centra denních služeb
Pondělí – čtvrtek od 8.00 hod do 20.00 hod. Pátek od 8.00 – do 12.00 hod.
Denisa Lincová, nedoslýchavá – tlumočnice znakového jazyka
Pondělí – čtvrtek od 9.00 hod do 18.00 hod. Pátek od 8.00 – do 12.00 hod
Monika Boháčková – tlumočnice znakového jazyka
Středa 13.00 – 17.00 hod
Škarda Miloslav -  tlumočník  znakového jazyka
Úterý 15.00 – 18.00 hod
RNDr. Brožík Josef, nedoslýchavý - tlumočník znakového jazyka,
lektor ČJ a přednášející
Pondělí 17.00 – 19.00 hod

Lapčáková a Kubatová zajišťovaly pravidelní úklid v budově.

Osudem jsem se i já od ledna 2008 dostal do evidence uchazečů na úřad
práce jako nezaměstnaný, náhoda a ochota pracovníků na ÚP Prahy 5 mi
byly nakloněny, že se podařilo získat finanční příspěvek na zřízení
pracovního místa a po dobu 6 měsíců a tudíž jsem se mohl řídit Centrum
denních služeb a poskytovat potřebné služby bez přerušení nebo
v omezené míře. Další náhodnou okolností byla nová pracovnice Denisa
Lincová, která vystřídala dlouholetou pracovnici a vnesla do našich
služeb elán a úsměv.
I v roce 2008 metodickou a řídící pomoc v roce 2009 poskytli z ústředí
SNN  v  ČR  pan  Jaroslav  Paur,  prezident  SNN  v  ČR  a  paní  RNDr.  Eva
Maršounová, ředitelka sekretariátu SNN v ČR. Kromě toho se naši
pracovníci dle finančních možností rozpočtu CDS zúčastňují i školení.
Naše Centrum upřednostňuje při zaměstnávání sluchově postižené osoby
a  podíl OZP (osoby zdravotně postižené) z celkových zaměstnanců je
vysoce nad 50%.
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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

Stále platí, ža naše služby jsou poskytovány zdarma (kromě prodeje
baterií, do sluchadla)
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Statistika roku 2008

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 2008 smlouvu uzavřelo (ústní a písemné)CDS + TS 181 klientů

Celková návštěvnost Centra denních služeb v roce 2008 v rámci
sociálních služeb i na volnočasových aktivit byla ….…....5.182 klientů

Celkem bylo realizováno 10
sobotních akcí, účast………
3.628 klientů

Celkem 16 přednášek se
účastnilo .……427 klientů……
tj.ø 27 klientů

V letošním roce jsme sociální
služby v Centru denních služeb
rozšířily o klienty tolik
požadovaný PC kurz. Vede ho p. Stanislav Lapčák, neslyšící lektor,
který současně zajišťuje webové stránky CDS společné s PSN.
Hospodaření CDS i v roce 2008 probíhalo na základě rozpočtu
organizace, který byl  dle poskytnutých  dotací upravován.
Bohužel z ekonomického hlediska se jedná o služby, na které lze těžce
získávat finanční prostředky od sponzorů. Současná finanční

celosvětová krize bude mít zcela jistě i dopad na sponzoring v roce
2009
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Hospodaření v roce 2008:
CELKEM -Kč
MPSV ČR 515.000,-Kč

MHMP 200.000,-Kč

ÚMČ Praha 12 25.000,-Kč

ÚP Praha 5  72.000 ,-Kč

                 Finanční prostředky v roce 2008 poskytly:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Magistrát hlavního města Prahy
Úřad městské části Praha 12
Úřad práce pro Prahu 5

Sponzoři:

Černý Most, Praha 9

Řeznictví, Štefánkova, Praha 5
Řeznictví, I.P.Pavlova, Praha 2

Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH, s.r.o
GRILSERVIS-Slupice

Quelle s.r.o. hráčky
VIPBAND – náramek
SCONTO – nábytek

ATRAKCE – BUNGY-Western
Albert, Novodvorská, Praha 4

ČEROZ,  Nehvizdy
BRAVO

SRAPERčasopis

http://www.globus.cz/


Poděkování za rok 2008 patří všem jmenovaným partnerům.
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