Zápis ze zasedání Rady TDN - čtvrtek 11. 5. 2017
1) Prezence
 viz 11. prezenční listina (omluven Jiří Moravec)
Podepsáno.
Tlumočnice do ČZJ: Kristýna Podeszwová
Přepisovatel: Martin Čížek
Host: Anna Polenská
Kamila Spěváková, předsedkyně Rady TDN, zahájila schůzi v 15:00 hodin s níže
uvedeným programem:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání Rady 11. 5. 2017
Zápis bez připomínek a posléze schválen.
2) Konference: „Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů“
 zamluvená učebna pro 25 účastníků v objektu ČSVTS, Novotného lávka 5,
Praha 1
 pozváno 6 přednášejících: Bc. Milan Fritz, Ing. Martin Novák, Anna Polenská,
Bc. Jana Lapčáková, Mgr. František Šmolík, Jaroslav Winter
 moderátor: Bc. Milan Fritz
 připravený program
 zajištěný přepis – Česká unie neslyšících, z. ú.
 tlumočení do ČZJ v jednání
 rozeslány žádosti o sponzorský dar
 plánovaná schůzka s panem starostou města Kolín ohledně řešení financí
(účast: Kamila Spěváková)
 oslovit redakci UNIE, Kolínský zpravodaj
Seznámeno, bez připomínek a odsouhlaseno.
3) 1. Letní tábor pro neslyšící seniory – Šiklův mlýn u Žďáru nad Sázavou
 přihlášeno 12 neslyšících seniorů
 k dispozici bude tlumočnice do ČZJ (Kristýna Podeszwová), pracovnice
v sociálních službách (Anna Polenská) a dobrovolník (Milan Fritz –
místopředseda Rady TDN)
 zamluveno 6 dvoulůžkových pokojů a 1 dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
v hotelu „Colorado“,









uhrazeny zálohy ve výši 14.000 Kč na účet Šiklova mlýna,
doplatek na tábor na přelomu června a července,
polopenze (snídaně formou švédského stolu, večeře – výběr ze 3 druhů jídel,
připravený předběžný bohatý program, vhodný pro neslyšící seniory, kulturní
akce budou tlumočeny do ČZJ,
2x informativní schůzka pro účastníky tábora (květen a srpen) – seznámení se
smluvními podmínkami, stornopoplatky, předběžným programem,
udělat v plánu Den otevřených dveří na táboře, pozvat neslyšící a představit
náš projekt,
pokusit se oslovit Město Kolín o finanční podporu pro tlumočnici ČZJ a
pracovnici v sociálních službách.

Seznámeno.
4) Různé
 Nový řádný člen TDN – Anna Polenská. Pracuje pro pečovatelské služby a chce
pomáhat neslyšícím. Má zkušenosti a praxi.
Odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů Rady TDN. Přijata do členství TDN.


Milan Fritz::
podán dotaz na nějaký způsob, systém o pečovatelské službě. Jak to udělat?
Proč Česká unie neslyšících nemá registraci na pečovatelskou službu?
Martin Novák:
1. možnost:
 U pečovatelské služby je povinnost mít min. 20 osob.
Riziko: Po registraci se 20 osob České unii neslyšících může nepovést.
Nevýhoda: vysoké finance.
2. možnost
 Soukromá firma s pečovatelskou službou a tam se mohou přihlásit
neslyšící.
Nevýhoda: doplácet přímo na konkrétní pečovatelskou službu se nedá,
většina seniorů chce příspěvek na péči nechat.

Seznámeno. O vzniku pečovatelské služby bude dobře uvažovat Kamila Spěváková
zjistí počet, kolik neslyšících by potřebovalo péči.

Konec schůze: 16:00 hodin.
Zapsala: Kamila Spěváková. Korektura textu: Jana Jašová.

V Kolíně, dne 15. 8. 2017

