Zápis z Rady TDN - sobota 20. 2. 2016

1) Prezence
 viz 8. prezenční listina
Podepsáno
2) Zpráva o činnosti leden – prosinec 2015
Leden
 Vypracování zprávy k Dotazníku „Péče o seniory“ – splněno (viz na webových
stránkách v sekci „Média“). Jeden z výsledků ukazuje, že 69,8 % dotázaných by
uvítalo domácí agenturu, tj. chtějí být doma a domluvit si služby, které jim
pomohou vše zvládnout. Zamýšlení nad založením sociální služby pro
organizaci TDN – terénní pečovatelské služby v přirozeném sociálním
prostředí.
Únor
 Žádost o členství do pracovní skupiny osob se sluchovým postižením,
Komunitní plánování sociálních služeb v Ostravě – přijato.
Březen – vlastní činnost
 Zjišťování možnosti zahraniční stáže v domově pro neslyšící seniory, a to přes
kontakty České unie neslyšících a ASNEP s velvyslanectvím v Holandsku a ve
Švédsku. Bezúspěšné, žádná nabídka nedošla.
Duben až červen – vlastní činnost
 Mapování a návštěvy osamělých neslyšících obyvatel domova pro seniory,
LDN a v přirozeném domácím prostředí po území ČR.
Září
 Konference v Poděbradech „Péče o hluchoslepé ze všech aspektů“. Účast:
Spěváková
Říjen
 Návštěva za účelem gratulace k 90. jubileu Hedviky Mikulášové, a to
v Domově seniorů. Účast: Spěváková, Fritz
Listopad
 Exkurze do automobilky Škoda. 21 účastníků, 1 tlumočnice ZJ a sociálně
aktivizační pracovnice zajištěné Českou unií neslyšících.
Prosinec
 Exkurze do firmy Irisa – do světa výroby vánočních ozdob. 15 účastníků a 1
tlumočník ZJ zajištěný Českou unií neslyšících.
 „Adventní odpoledne“ ve Švandově divadle. Prezentace a prodej vánočních
výrobků TDN
 Podán návrh na zápis změny názvu spolku do spolkového rejstříku.
Seznámeno.

3) Plán činnosti leden – prosinec 2016
 Do konce května připravit návrh na změnu Stanov TDN. Činnost Rady TDN za
minulé volební období. Programové prohlášení na další volební období.
 červen 2016 – Valná hromada TDN (upřesnění termínu formou e-mailu)
a) Volba členů Rady TDN.
b) Volba kontrolní komise TDN.
c) Volba předsedy TDN.
 Činnost publikační. Psaní knihy a článků do odborného časopisu.
 Zajišťování finančních zdrojů. Výroba a prodej knih.
 Činnost vzdělávací a osvětová. Příprava na konferenci.
 Podpora aktivit volného času. Zahraniční nebo tuzemská exkurze pro uživatele
ZJ a přepisu.
 Práce s dobrovolníky.
Seznámeno.
4) Příprava na konferenci na téma: „Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu pro
seniory“
 Spěváková předkládá návrh na uspořádání konference na téma: „Neslyšící
senioři ve vztahu k domovu pro seniory“. Radě TDN navrhuje, že by bylo
dobré s konferencí tolik nespěchat. Nejlepší asi bude ji konat až v příštím roce,
a to ve vazbě na oslavu 5. výročí založení TDN. Ozdobou této oslavy by pak
byla konference. Bude to první konference TDN, a proto chce, aby byla
kvalitní a aby zbyl čas na zajištění potřebných financí, sehnání sponzorů a
mediální podpory. Pro začátek by bylo vhodné si rezervovat sál s menší
kapacitou, tj. asi pro 30 – 50 osob. Je třeba pozvat alespoň 10 přednášejících.
Od členů TDN by uvítala doporučení na výběr přednášejících. Svůj návrh
sdělila zastřešující organizaci ASNEP. ASNEP totiž nabízí záštitu a pomoc se
zajišťováním formálních náležitostí. Od ní je podán i návrh na rozšíření tématu
o všeobecně možnosti seniorů. Např. lidé chtějí zůstat ve svém domě,
využívat pečovatelskou službu atd.
Hlavním a samotným úkolem organizace TDN je:
 sehnat ideální prostor k pronájmu konference,
 připravit písemný návrh programu konference,
 sepsat seznam pozvaných řečníků,
 spolupracovat s Komisí sociální práce při ASNEP,
 pokusit se získat na akci finance od Úřadu vlády. Granty se vypisují v srpnu a
podávají se do konce září. Problém je v tom, že do té doby musí organizace
TDN vytvořit vlastní rezervu aspoň ve výši 30% nákladů na konferenci, které
se mohou pohybovat kolem 60.000 Kč,
 zajistit konferenční techniku, tlumočnické a přepisovatelské služby,
 zajistit kompletní catering.
Seznámeno, odsouhlaseno.

5) Revizní zpráva 2014 – 2015
Zprávu podává Martin Novák. Vše v pořádku až na to, že do dokladů se uvádí správně
jízdné (bez cestovního příkazu) a nikoliv cestovné.
Spěváková vyrozuměna.
6) Různé
 TDN shání dalšího moderátora na překlady ve ZJ, a to pro zápisy, výroční
zprávy atd. Fritz je totiž časově zaneprázdněn.
Bráno na vědomí.
 Michael Trousil z České unie neslyšících by měl zájem o natáčení a výrobu
videí na webové stránky TDN.
Odsouhlaseno.
 Spěváková nabízí paní Jašové možnost připojit se k návrhu a k organizování
letošní exkurze pro uživatele přepisu formou tabletu. Má znalosti o zájmech,
problémech a potřebách osob se sluchovým postižením
Vzato na vědomí.
Zapsala: Kamila Spěváková
Ověřil: Ing. Martin Novák
V Kolíně, dne 28. 2. 2016

