Zápis 8/17
z valné hromady ASNEP, z. s., která se konala 1. 11. 2017
od 12:00 hod., PEVNOST, Bulharská 734/28, Praha 10
Přítomni: P. Spilková, D. Vacková, M. Novák, R. Nováková, A. Pangrácová,
L. Kratochvíl, L. Berky, Š. Prokopiusová
Omluveni: Z. Kašpar, J. Borovanský, J. Lapčáková, O. Pačesová, A. Hašková,
M. Krúpová, J. Říhová
Zasedání vedla: P. Spilková
Zapsala: Denisa Vacková
Tlumočení: M. Boháčková, E. Kastnerová
Přepis: J. Hubáček

Program:









zahájení zasedání
slovo prezidentky – provozní záležitosti ASNEP (domluva spolupráce do
budoucna se SNN v ČR, ČUN, Tichý svět; setkání tlumočníků 14.10 +
EKOTN; valná hromada Hradeckého spolku neslyšících 10. 11.; konference
Neslyšící s nadějí 26.10.; kulatý stůl s organizací, které poskytují služby; Tesco
projekt)
výsledky hlasování na téma: Jak chci získávat informace? Kdy budou probíhat
zasedání na rok 2018?
10/2017 proběhne přednáška a 11/2017 odborná konference
řešení o Radě spolku
informace od organizací co je u nich nového
různé

ZAHÁJENÍ
- vítám všechny přítomné členy,
- dnes se nás sešlo málo, přitom se omluvilo jen pár členů

SLOVO PREZIDENTKY
14. 10. Setkání tlumočníků + EKOTN
- dne 14. 10. Proběhlo setkání tlumočníků, mnoho tlumočníků ani nevědělo, že EKOTN nemá
předsedu, prezidentka vysvětlila vizi a poprosila, aby se tlumočníci zamysleli a ozvali se mi,
zatím se nikdo neozval
- zájemce o předsedu EKOTN – pí. Horáková
Spolupráce s organizacemi
- chceme informovat a poděkovat ČUN a SNN za spolupráci a zajištění tlumočníků a
přepisovatelů
26.10. Konference s Nadějí
- prezidentka byla na konferenci, dne 26.10, kde hovořil pan Lupoměský
- dne 30. 11. bude ASNEP pořádat odbornou konferenci ve Znakovárně a pana Lupoměského
prezidentka pozvala, aby tam vystupoval s dalšími odborníky. Program včas všem zašleme.

Odstoupení organizace Jablíčko dětem
- Jablíčko dětem chce vystoupit z řádných členů, ale ještě nic oficiálně nerozeslali svým
členům – Jablíčko dětem chtějí ukončit členství ke dni 31. 12. 2017
Výhoda členství ASNEP
- CDY - vidíme výhody, ale za členský příspěvek do budoucna očekáváme více výhod
- Pevnost – vidím jako výhodu, že situace můžeme řešit pod hlavičkou ASNEP a je to „záruka
kvality“
- ORBI PONTES – zařídíme Skype pro členy, aby mohli mezi sebou komunikovat
- SNN – například zavést pravidelný čas - první pondělí v měsíci od 9-12 online přístupný
někdo z vedení (prezidentka, viceprezident nebo tajemnice), aby se mohli obrátit jak členové,
tak veřejnost – ASNEP zařídí Skype
Aplikace – projekt Tesco
- cílem projektu je vytvoření aplikace
- je problém, že některé organizace mají své aktivity určeny pouze pro své členy, a veřejnost
netuší, jestli se může aktivit zúčastnit či nikoliv – prostřednictvím aplikace to chceme rozlišit
- výsledky z Tesca se dozvíme až kolem 10. listopadu
10. 11. Valná hromada Hradeckého spolku neslyšících
- video můžete vidět na FB od Petra Vysučka,
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
- setkávání v roce 2018 – termíny upřesníme do prosince
- prezidentka je pro čtvrtek, protože pondělí a středa jsou úřední dny a v pátek už je zkrácená
pracovní doba
- první středa nebo čtvrtek v měsíci od 09 – 17 hod
- tajemnice připraví nové hlasování pouze s výběrem dne středa, čtvrtek – výběr jednoho dne

RADA SPOLKU
- do 15. listopadu přemýšlejte o kandidátech do Rady spolku (každá organizace nominuje
jednoho člena)
- do 24 listopadu každý kandidát připraví o sobě medailonek
- hlasování proběhne formou per rollam
- tajemnice rozešle e-mail každé organizaci, aby navrhli někoho do Rady spolku + pravidla
pro přihlašování
INFORMACE OD ORGANIZACÍ
ČUN – pracuji dlouho ve skupině, která se zabývá problémem typu bezbariérovky – první
novinkou je, že se zlepšuje vybavení vlaků tak, aby byly vizuální informace (lepší panely –
zpoždění vlaků, výluky atd.) bohužel, co se týká modernizace vlaků – to se nám moc nedaří,
dochází k neustálým odvoláním, ale snažíme se to nevzdávat
- když hledáte spojení na IDOS, tak se vám občas ve spojení objeví zkratka S1 nebo S2 – S1
znamená, že daná stanice je vybavena, například indukční smyčkou a S2 znamená, že ve
stanici je vylepšená vizuálně
- ČD budou zavádět Europrůkazky (podobné jako průkazka ZTP), možná na průkazky budou
dávat nějaké slevy – zatím tato průkazka funguje asi v 7 zemích EU

SNN – 18. 10. proběhlo první setkání Pacientské rady – v radě je 24 zástupců, více je tam
zástupců za nemoci, potom 1 zástupce za zrakové postižení, 1 zástupce za sluchové postižení
a 1 zástupce za Národní radu ZP, cílem je připomínkovat zákony, vyhlášky a dalším cílem je
přicházet se svými problémy za problematiku, nyní čekám na odpovědi od členů, co chtějí
řešit, abych to mohla zpracovat a předat na Pacientskou radu; můžu tam sebou někoho vzít
nebo za sebe poslat (ale zástupce nemůže hlasovat)
- zákon o komunikačních systémech – chceme to řešit, máme za SNN nebo ASNEP
- máme nový newsletter, je i na našich webových stránkách
- připravujeme oslavy 150. let Pražského spolku neslyšících – kalendář na rok 2018, který
mapuje historii spolků, poděkování ASNEPU k přístupu do archívu
- příští rok bude divadlo ve Švandově divadle – bude přepis a tlumočení, pouze pro osoby se
zdravotním postižením, bude to 12. května od 19 hod
- navázání spolupráce s Českou poštou – v 10 pobočkách budou k dispozici indukční smyčky
(připnout na sluchadlo nebo jako zesilovač)
CDY – my jsme malá organizace, ale ještě plánujeme do konce roku 3 akce
- 15 listopadu – 10 lidí vyjede do Dánska – jak malé země se můžou prosazovat
- kempink v Argentině – sháníme finanční dotace
ORBI PONTES – v současné době probíhá minikulturní výstava našeho kalendáře, teď je ve
Švandově divadle, fotil to pan Kratochvíl
- organizace Aldea, organizují různé jazykové kurzy – já jsem nastínil problém lidí, kteří
neslyší, ale mluví, že vypadáme jako blbci, když vyslovujeme špatně cizí slova, domluvili
jsme se na jednodenním semináři na výslovnost – problém je sehnat lidi, účastníky
- dali jsme dohromady brožuru z našeho blogu Ztlumeno – mám tam nejvíc článků. Jsou to
články, které se týkají ohluchlých ve středním věku – brožuru vytisknout a rozdat je
v čekárnách u lékařů, ale hledáme finance na tisk.
KPČH - řešili jsme speciální lupu, například, budu psát na PC, tak budu spolupracovat s tou
lupou – můžu si to zvětšit až 6x
Příští zasedání proběhne 06. 12. 2017 od 12 hod. na adrese Bulharská 734/28,
budeme se na Vás těšit.

