Najdete nás stále stejně:
Darwinova 24/450
143 00Praha 12 – Modřany
Tel.: 241774754,Fax:2417747757
SMS: 722 058 369
e-mail: stacionarpraha@volný.cz,psn_klub@volny.cz
www. cds-psn.eu , IČO: 750 18383

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN
Výroční zpráva 2009
Cíle a poslání Centra denních služeb SNN pro osoby se sluchovým
postižením zůstávají stále nezměněny, ve stejném duchu jako před
142, kdy byl založen Pražský spolek neslyšících.
Jedním slovem je lze shrnout do bodů:

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.

•

stejná práva a příležitosti

•

začleňování do společnosti

•

důstojnost a samostatnost

•

porozumění a pochopení

•

odstraňování bariér a předsudků

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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Zpráva o činnosti
Centrum denních služeb SNN nejen poskytuje sociální služby pro
sluchově postižené, ale i zaměstnává sluchově postižené občany, kteří
se dále vzdělávají. Jsem velice rád, že Centrum může nabídnout práci
osobám velmi těžce uplatnitelné na trhu práce z důvodu komunikační
bariéry, s jiným mateřským jazykem a odlišnou kulturou. U nás jsou
všechny služby dostupné bez bariér z pohledu komunikace a na další
návazné služby lze využít tlumočnické služby, které poskytují
převážně slyšící tlumočníci.
Protože zaměstnáváme sluchově postižené a jejich podíl je vyšší než
zákonných 50% z celkového počtu zaměstnanců pro přiznání podpory,
počali jsme v letošním roce tuto podporu využívat. Pravidelně každé
tři měsíce zpětně žádáme Úřad práce o finanční podporu na mzdové
prostředky na zaměstnávání zdravotně postižených, protože náš podíl
zaměstnávajících zdravotně postižených je ve skutečnosti nad hranicí
90%. Určitá byrokracie s tím je sice spojena, ale nahrazují se tím i
menší dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)a
Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). Důvodem nižší dotace je
skutečnost, že Centrum své služby poskytuje a vždy poskytovalo
zdarma, což je v rozporu se zákonem o sociálních službách č.
108/2007 Sb. Dle Vyhlášky je Centrum denních služeb povinné za své
služby vybírat úhradu, max. 100,-Kč/hod. Toto opatření by u sluchově
postižených klientů, kteří nedostávají žádný příspěvek na péči,
z kterého by tyto služby mohli hradit, vedlo k izolaci, sociálnímu
vyloučení a ohrožení.
Tento problém jsme chtěli vyřešit poplatkem za služby Centra denních
služeb částkou 100,-Kč na rok na jednoho klienta, ale bohužel, i když
Vyhláška nestanovuje minimální platbu, z pohledu úředníků je tato
částka velmi, velmi nízká. Koncem roku jsem se s pracovníky,
metodiky a inspektory MHMP dohodl, že nejlepší způsob bude změna
registrace z Centra denních služeb na aktivizační skutečnosti i
obsahově vyhovují. A to bude můj úkol v roce 2010.

Akce pro děti

Poděkování patří městské části Prahy 12, která nám v roce 2009
prodloužila nájemní smlouvu na dalších 10 let, tj. do roku 2020.
Nemalé poděkování patří i pracovníkům odboru hospodářské správy –
MČ Praha 12 za pomoc při realizaci malé rekonstrukce v budově, kde
v 1 patře z poskytnutého grantu MČ Prah12 ve výši 25,000,-Kč se
vybudovala sprcha, která celkově stála 100.000,-Kč a doplatek opět
uhradila MČ Praha 12.
Velkou událostí
v Centru
denních služeb byla únorová
návštěva sekretáře Evropské
unie
neslyšících
(EUD),
přednášel neslyšící p. Mark
Wheatley o práci a dotazován
účastníky byl i na soukromí.
Následně koncem května byli
všichni účastníci kongresu
EUD, téměř 80 zahraničních delegátů, přivítání v prostorách Centra
denních služeb. Kongres EUD včetně workshopu a semináře pořádal
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, v době předsednictví ČR
v Evropské unii
V létě
se
konal
psychorehabilitační
pobyt
pro sluchově postižené za
finanční
podpory
Ministerstva zdravotnictví,
kterou obdrželo ústředí SNN
v ČR,
naše
organizační
jednotka Centrum denních
služeb SNN jej realizovala a
účastnili se ho zájemci z řad
klientů a členů.

Druhé polovině roku se Centrum denních služeb aktivně zapojilo do
vyhlášeného týdne sociálních služeb, vyhlášené MPSV i do oslav
Mezinárodního dne neslyšících konaného na celém světě vždy
koncem září. Pravidelný Den otevřených dveří letos výrazně mile
posílili i staří nedoslýchaví občané zejména z Modřan a okolí.Velký
zájem byl o údržbu sluchadel,
nákup baterií a poradenství
k pomůckám.
Pevně věřím a návštěvnost je
toho důkazem, že naše služby
jsou pro sluchově postižené
potřebné, vyhledávané a
nikoliv
jen
okrajovou
záležitostí. Mým přáním je
služby
rozšiřovat,
zkvalitňovat a doufám, že se mi nejen toto podaří.
Pavel Šturm
Ředitel CDS SNN a předseda Pražského spolku neslyšících
Dobrovolnictví
Neodmyslitelně patří ke kultuře a společenství komunity neslyšících.
Ne jinak tomu bylo tradičně i v roce 2009, kdy při úklidu budovy,
údržby okolí budovy a zahrady či
zvelebování některých prostor se
podíleli
sluchově
postižení
dobrovolně. Odměnou je našim
klientům a členům příjemné
posezení, úsměv na tváři a dobrý
pocit. Všem pomáhajícím tímto
moc a upřímně děkuji.
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Sponzoři:
Kdo nás podpořil v roce 2009

Dino Toys s.r.o.

www.dinotoys.cz

eBrána s.r.o.

http://ebrana.cz/

Mladá fronta a.s.

http://www.mf.cz/

Čeroz group

http://www.ceroz.cz/

Kibík a.s.

http://www.kubik.cz/

Traffic a.s.

http://www.traffic.cz/

Straper s.r.o.

http://www.straper.cz/

U Dolejších s.r.o.

http://www.dolejsi.cz/

Egmont ČR s.r.o.

http://www.egmont.cz/

Poděkování za rok 2009 patří všem jmenovaným partnerům.
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Hospodaření v roce 2009
Hospodaření CDS i v roce 2009 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. Finanční
celosvětová krize ovlivnila sponzoring v roce 2009. I některé naše
věrné firmy, která jsou nám nakloněna dlouhá léta letos nemohli
ani věcnými dary přispět.
CE CELKEM

-Kč

M MPSV ČR

535.000,-Kč

M MHMP

180.000,-Kč

ÚMČ Praha 12

114.233,-Kč
(sprcha)

ÚP ÚP hl. m. Prahy

237.579 ,-Kč

SNN v ČR

49.000,-Kč
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Pražský spolek neslyšících, založen 1868
Letošní oslavy Mezinárodního dne neslyšících byly ve spolupráci
s organizacemi se zaměřením pro sluchově postižené v Praze a konaly
v průběhu září a října. Pracovníci Centra denních služeb a členové PSN
připravili speciální program na sobotu „Václavskou zábavu“.Každá
organizace měla připravený svůj program, prezentaci o činnosti a
vzájemně jsme se navštěvovali. Pantomimický soubor NEPANTO
vystupoval tradičně na akcích Mezi ploty (Praha i Brno), národní přehlídce
Otevřeno v Kolíně, Mluvící ruce a v listopadu na Mezinárodním festivalu
pantomimy v Brně.
Pravidelně se scházejí milovníci
turistiky, převážně z řad seniorů,
na poznávací vycházky po Praze
či okolí, který vede p. V. Petrus.
V roce 2009 se připravilo celkem
16 výletů, našlapalo se 85 km a
účastnilo se jej 456 zájemců. Na
členskou schůzi přišlo 38 členů.
Pro nedoslýchavé je tu :

Finanční prostředky v roce 2009 poskytly:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Úřad práce hlavního města Prahy
Úřad městské části Praha 12

Předseda krajské organizace SNN Praha, 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. je přítomen v
Modřanech. Máte-li zájem o týdenní pobytovou akci, kurz odezírání nebo
jen setkání s nedoslýchavými staršími lidmi, ozvěte se:
e-mail:milos.lang@volny.cz nebo tel.č. 732 438 636.
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Statistika roku 2009
Pracovní tým při poskytování sociálních služeb:
Centrum denních služeb poskytuje služby na základě písemně
uzavřených dohod nebo na základě ústní dohody (jen záznam v
evidenci) o poskytování sociální služby mezi klientem a
pracovníkem. Služby se opakují, hluchota je stav nezvratný a trvalý.
Celkem smlouvu do 31.12.2009 uzavřelo :
Na služby Centra denních služeb 250 klientů
Na tlumočnické služby 250 klientů
Celkem ambulantní služeb využilo 344 klientů
Celkem terénních služeb bylo poskytnuto 58 klientům

V roce 2009 významně posílil pracovní tým další neslyšící pracovník
na 0,5 úvazek. Tím je zajištěna částečná zastupitelnost, zejména
v době nemoci, dovolené či nenadálých událostí. Do roku 2008 práci
vykonával 1 pracovník. Cílem je nadále vzdělávat, zvyšovat
kvalifikaci a odbornost pracovního týmu. Důkazem toho je vzdělávání
tlumočníků během celého roku (leden-prosinec 2009) a pracovníků
CDS, kteří od září 2009 navštěvovali rekvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání je od poloviny roku
2009 povinné dle novely zákona o sociálních službách, vždy min. 24
hodin za rok.

Celková návštěvnost 2009 byla 6.118 klientů
(opakující se sociální služby i aktivity v rámci volného času)

Pracovní tým v Centru denních služeb v roce 2009:
Pavel Šturm, neslyšící – ředitel a pracovník
Stanislav Lapčák – pracovník (kompenzační pomůcky, PC kurzy,
internet, webové stránky)

Celkem 15 přednášek se účastnilo 389 klientů
tj. průměrně 58 klientů na 1 přednášku.
Celkem bylo 12 sobotních akcí, celková účast 922 klientů tj.
v průměru 110 účastníků na akci.

Tlumočníci:
Denisa Lincová – tlumočnice znakového jazyka
Monika Boháčková – tlumočnice znakového jazyka
Škarda Miloslav - tlumočník znakového jazyka

PC kurz byl ukončen, v druhé polovině roku i nadále probíhají
individuální výuky dle stupně uživatelských znalostí klienta a jeho
potřeb. Vede ho p.
Stanislav
Lapčák,
neslyšící lektor, který
současně
zajišťuje
webové stránky CDS
společné s PSN.

RNDr. Brožík Josef
je pravidelný přednášející ve
znakovém jazyce
.

Další pracovníci zajišťují
celoroční úklid v budově na
základě DPP.

.

