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Závěrečná zpráva projektu: Systémové zajištění péče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým 

postižením od 0 do 18 let 

 

Organizace:                                                     Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Název projektu:                                  Systémové  zajištění péče a podpory rodinám s dětmi se 

sluchovým postižením od 0 do 18 let  

Předpokládaná délka trvání projektu:  28 měsíců 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 11. 2014 – 1. 3. 2017 

Působnost projektu:    celá ČR 

Výše grantu:                                 3.098.000 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  786 Kč         

Strategický cíl projektu:   

Systémové zajištění péče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od 0 do 18 let 

s vrozeným nebo získaným sluchovým postižením, ale i dětem s progresivní ztrátou sluchu či dětem ohluchlým, a to 

v době po sdělení diagnózy, v době adaptace na sluchové postižení a v období první fáze rehabilitace a kompenzace 

sluchové vady. 

 

Dílčí cíle projektu:   

1. Vytvoření a ověření metodiky práce s rodinou a s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0 – 18 let 

2. Zavedení nové služby diagnostického balíčku a poskytnutí 200 rodinám 

3. Zajištění informovanosti a podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením prostřednictvím ucelených 

odborných informací  

4. Pro screeningové aktivity vedoucí k uzákonění celoplošného screeningu sluchových vad novorozenců v České 

republice 

 

Výsledky projektu:   

1. Vytvoření a ověření metodiky práce s rodinou a s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0 – 18 let 

Byla vytvořena metodika práce s rodinou založená na systemickém přístupu v terapii. Zahrnuje přístupy ke konzultaci, 

konkrétní způsoby vedení konzultací, sebereflexi pracovníka, etiku práce poradenského pracovníka, praktické 

informace ohledně cílových skupin a jejich specifik. 

Rozsah: 76 stran formátu A4 (calibri 11) bez příloh. 

Metodika byla proškolena a proběhlo její ověřování v průběhu projektu. 

Využití metodiky 

Nově vytvořená metodika tvoří ucelený metodický základ a podporu pro profesní konzultační činnost pracovníků 

organizace. Dále je využívána při zaškolování nových pracovníků a jako nástroj reflexe poradenské praxe a supervize. 

Metodika bude školena v rámci projektu „Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči“ hrazením z ESF, stala se 

součástí vzdělávacího modulu pro všechny pracovníky sdružené v Asociaci pracovníků v rané péči (20 organizací rané 

péče). 

2. Zavedení nové služby diagnostického balíčku a jeho poskytnutí 200 rodinám 

Služba diagnostického balíčku je nabízena rodině a dítěti při první konzultaci. Zahrnuje multidisciplinární (psycholog, 

sociální pracovník, speciální pedagog) vyhodnocení klinického stavu dítěte (hodnocení volních vlastností dítěte, 

sociální obraz dítěte, hodnocení rozvoje motoriky, vnímaní, komunikačních dovedností, funkční vyšetření sluchu) a 

potřeb rodiny (vlastní sdělení rodičů, přístup k situaci, zjištění fáze krizové situace, zjištění stupně informovanosti o 
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sluchovém postižení, zjištění dopadu dosavadních zkušeností se zdravotnickým personálem, zjištění sociální podpůrné 

sítě rodiny, krizová intervence, základní odborné poradenství) s výstupní informací ohledně zhodnoceného 

současného stavu a doporučení pro následnou podporu a péči.   

Služba poskytnuta celkem 353 rodinám (plán 200) v rámci celé ČR.  

Organizace bude službu nadále poskytovat, zařazena mezi sociální služby hrazené MPSV. 

3. Zajištění informovanosti a podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením prostřednictvím ucelených 

odborných informací  

Brožura „Nebojte se zákonů, hájí práva dětí“ 

Vytvořený tištěný materiál v rozsahu 72 stran (plán rozsah 30-40 stran) v nákladu 1000 ks určený rodičům, poskytuje 

základní orientaci ve složité problematice sociálně-právní a zdravotní pomoci, objasňuje rodičům jejich práva a na 

koho se mohou obrátit.  

Odborný garant – JUDr. Pavel Ptáčník, právník VVZPO. 

Distribuována mezi stávajícími a nově příchozími klienty organizace a knihovny v ČR. 

Informační portál IDETSKYSLUCH.CZ a informační videospoty 

Vytvořen informační a vzdělávací portál, kde jsou soustředěny komplexní informace o sluchu a životě se sluchovým 

postižením se zaměřením na dětský sluch. Slouží jako nástroj k zorientování se v problematice sluchového postižení a 

snížení negativního dopadu postižení na rodiče a dítě.  

Témata videospotů: Vyšetření sluchu v porodnici, vyšetření sluchu u foniatra, základy komunikace s dítětem – 

psycholog (PhDr. Mertin), zkušenosti rodičů, rozhovor o sluchadlech (MUDr. Jedlička), rozhovor o kochleárních 

implantátech (MUDr. Skřivan), práce s dítětem a jeho rodiči na pobytech rané péče, představení organizace Centrum 

pro dětský sluch Tamtam a jeho služeb. 

4. Pro screeningové aktivity vedoucí k uzákonění celoplošného screeningu sluchových vad novorozenců 

v České republice  

Bylo provedeno šetření ve všech porodnicích ohledně screeningu novorozenců a návazných postupů. Ve spolupráci 

s lékaři byl zpracován informační materiál o screeningovém vyšetření sluchu novorozenců pro rodiče „O dětském 

sluchu“ a „Sluchová karta“ (náklad 15 000 ks) k vložení do zdravotního průkazu dítěte k evidenci kontrol sluchu. Tyto 

materiály jsou pilotně od ledna 2017 používány ve čtyřech porodnicích: ÚPMD Praha, Kolín, Zlín a Olomouc spolu se 

zpětnovazebním dotazníkem pro rodiče.   

V přípravě jsou nyní prezentační akce a konference, které budou čerpat z provedených šetření a výstupu z projektu a 

se budou vztahovat k dalšímu kroku – legislativnímu ukotvení screeningu. 

 

Výstupy projektu: 

Metodika práce s rodinou 

Informační portál www.idestkysluch.cz, včetně videospotů 

Brožura „Nebojte se zákonů, hájí práva dětí“ 

Poskytnutí a standardizace služby Diagnostický balíček 

Informační materiál pro rodiče „O dětském sluchu“, „Sluchová karta“ 

http://www.idestkysluch.cz/

