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Úvodní slovo pana

Mgr. Oty Panského

předsedy
Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo panÍ

Mgr. Moniky Krúpové
ředitelky
Hradeckého centra pro osoby se 
sluchovým postižením o. p. s

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
těší mne, že Vás mohu pozdravit u příležitosti výroční zprávy Česko-
moravské jednoty neslyšících z.s. (ČMJN)  organizace, která vznikla 
zdola v roce 1998. Myšlenka vzniku Českomoravské jednoty však na-
byla zcela reálných obrysů již v roce 1997. 

Výroční zpráva za rok 2016 odráží další posun Českomoravské jed-
noty neslyšících se sídlem v Brně. Českomoravská jednota neslyšících 
se opět početně o něco rozrostla. Nyní evidujeme 8 členských orga-
nizací se sociálními službami pro občany se sluchovým postižením.

Mezi členy ČMJN jsme přivítali představitele 2 nových členských 
organizací. Poradenské centrum pro sluchově postižené o.p.s. Kromě-
říž (které se osamostatnilo od SNN), má své pobočky i ve Valašském 
Meziříčí a v Uherském Hradišti. Ve Zlínském kraji je tato organizace 
respektovaná v sociální oblasti i na Krajském úřadu Zlínského kraje. 
Poradenské centrum pro sluchově postižené o.p.s. Kroměříž v rámci 
registrovaných sociálních služeb poskytuje odborné sociální poraden-
ství, sociálně aktivizační služby, tlumočnické služb 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. posky-
tuje v královéhradeckém kraji registrované odborné sociální poraden-
ství a tlumočnické služby sluchově handicapovaným spoluobčanům. 
Tato hradecká organizace se též vyčlenila ze Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých. Pracovníci Hradeckého centra mají vysokou odbornost 
v sociální oblasti a spolupracují s Univerzitou Hradec Králové.

Dovolte mi tedy poděkovat představitelům členských organizací, 
zaměstnancům i dobrovolným funkcionářům za obětavou práci při 
obhajobě práv  a potřeb osob se sluchovým postižením.

Ota Panský

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám krátce představila naši obecně prospěšnou 
společnost Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením 
o. p. s. Hradecké centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a od 1. 1. 2014 
se začalo naplno věnovat své hlavní činnosti, kterou je poskytování re-
gistrovaných sociálních služeb. Do prosince roku 2013 byly tyto služ-
by poskytovány stejnými zaměstnanci ale v rámci činnosti SNN v ČR 
Hradeckého spolku neslyšících. Hradecké centrum je tak sice mladou 
organizací, která však navazuje na dlouholetou tradici podpory osob 
se sluchovým postižením v Hradci Králové a okolí.

Hlavní činností Hradeckého centra je poskytování sociálních slu-
žeb. První službou je odborné sociální poradenství, které pomáhá 
klientům se zorientovat v jejich náročné životní situaci. Poradenství 
je sociálními pracovníky poskytováno i ve znakovém jazyce. Součástí 
poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek, kde si mohou klienti 
dočasně zapůjčit různé typy kompenzačních pomůcek. Kromě am-
bulantní služby v poradně nabízí Hradecké centrum i terénní formu 
poradenství, kdy dojíždíme za klienty do pobytových zařízení v Králo-
véhradeckém kraji. Druhou poskytovanou službou jsou tlumočnické 
služby, které zprostředkovávají komunikaci mezi klientem se slucho-
vým postižením a slyšícími při vyřizování běžných záležitostí (např. 
u lékaře, na úřadě, v bance atd.). V poskytování služeb převládá te-
rénní forma (tj. tlumočení probíhá v místě dle požadavku klienta), 
klientům však nabízíme i možnost ambulantní služby pro případ, že 
by bylo vhodnější jednání uskutečnit na neutrálním místě. Naše další 
aktivity nepřímo souvisí se sociálními službami. Jedná se o pořádání 
přednášek, psycho-rehabilitačních pobytů a jiných aktivit. Pro lidi se 
sluchovým postižením jsou však neméně prospěšné.

Od založení Hradeckého centra pracujeme na celkové stabilizaci 
organizace a její profesionalizaci dle aktuálních trendů v této oblasti. 
Protože náš pracovní tým je zatím velmi malý (pět pracovníků ve dvou 
službách), musíme se hodně učit a rozšiřovat naše obzory hlavně 
ve správném vedení a řízení naší společnosti. Vše se ale postupně 
vyvíjí, ustaluje a zlepšuje. V Královéhradeckém kraji jsme zapojeni 
do Sítě sociálních služeb, v rámci města Hradec Králové se zapojuje-
me do komunitního plánování. Snažíme se spolupracovat s ostatními 
poskytovateli služeb nejen v našem regionu, ale také s dalšími organi-
zacemi, které podporují osoby se sluchovým postižením.

V rámci této spolupráce jsme navázali hlubší kontakty s Unií ne-
slyšících Brno. A právě zde jsme se dozvěděli o možnosti zapojení 
do Českomoravské jednoty neslyšících. Její hlavní cíle, principy řízení 
i fungování nám jsou velmi sympatické, a proto jsme na jaře roku 
2016 zažádali o přijetí mezi řádné členy. Na zasedání ČMJN dne 
28. 6. 2016 ostatní členové odhlasovali naše přijetí a společně s Po-
radenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. jsme 
rozšířili řady ČMJN. Za tuto příležitost jsme velmi rádi. Již v roce 2016 
jsme se mohli zapojit do přípravy společných projektů. Do budoucna 
se těšíme na další spolupráci, věříme, že nezklameme, a společnými 
silami budeme dále zlepšovat situaci našich sluchově postižených 
spoluobčanů.

Monika Krúpová
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

 Přehled jednotlivých členských organizací ČMJN

ČLENOVÉ VÝBORU
ČESKOMORAVSKÉ
JEDNOTY NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
  a)  obhajoba práv a zájmu sluchově postižených občanů 

České republiky
  b) napomáhat rozvoji občanské společnosti
  c)  společný postup při jednání s orgány státní správy 

i místní samosprávy, legitimními orgány
  d)  koordinovat společné zájmy v oblasti legislativní, so-

ciální, rehabilitační, informační atd.
  e)  prohloubit vzájemnou informovanost mezi členy spol-

ku, koordinovat jeho aktivity
  f)  vybudovat informační, poradenský a vzdělávací servis 

pro jednotlivé organizace
  g)  společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelské-

mu sektoru
  h)  organizovat klubovou práci členů spolku, vyhledávání 

a spolupráce s odbornými pracovníky
  i) organizace společných seminářů
  j) organizace společných výstav
  k) organizace společných prezentací.

UNIE
NESLYŠÍCÍCH 

BRNO

SPOLEK
NESLYŠÍCÍCH 

BŘECLAV

HRADECKÉ CENTRUM 
PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM 

PORADENSKÉ 
CENTRUM PRO 

SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
KROMĚŘÍŽ

OBLASTNÍ
UNIE

NESLYŠÍCÍCH 
OLOMOUC

TICHÝ SVĚT
– CHRÁNĚNÁ
PRACOVIŠTĚ

JABLÍČKO
DĚTEM

PLZEŇSKÁ
UNIE

NESLYŠÍCÍCH 
TICHÝ SVĚT

Českomoravská jednota neslyšících, z.s. je zapsaná ve 
spolkovém rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně, 
oddíl L, vložka 6952

Právní forma: spolek
IČ: 65763718
Nejvyšší orgán: Členská schůze
Statutární orgán: předseda – Mgr. Ota Panský, 

který za spolek jedná
Účel spolku: Spolek je zastřešující organizací, která sdružuje 

své členy na základě společného zájmu. 
Jejich členství je dobrovolné a nezávislé.

ÚDAJE O SPOLKU
Název spolku: Českomoravská jednota neslyšících, z. s.

Sídlo: Palackého třída 114, Brno 612 00

Tel., fax: +420 541 245 321

E-mail: cmjn@cmjn.cz

Internetové stránky: www.cmjn.cz

Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
PROJEKTY ZA PODPORY 
MINISTERSTVA KULTURY

ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ 
AKTIVITY NESLYŠÍCÍCH 
VE VOLNÉM ČASE
Cílem projektu je celoživotně vyrovnávat následky sluchového 
postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí nesly-
šících, učit je žít se svým handicapem plným životem. Projekt 
podpoří prezentaci neslyšících osob na veřejnosti a přispěje 
k pochopení sluchového postižení ze strany slyšící veřejnosti.
Aktivity projektu: Zajištění pravidelných volnočasových kultur-
ních aktivit pro osoby se sluchovým postižením se zapojením 
slyšících osob v členských organizacích Českomoravské jednoty 
neslyšících v roce 2016.

Unie neslyšících Brno uspořádala celkem 30 akcí – např. tvo-
řivé dílny, Den dětí, Mezinárodní den neslyšících, Mikulášskou 
besídku, Vánoční besídku, besedy se známými osobnostmi – 
se sexuologem Radimem Uzlem, cyklistou Jánem Svoradou, 
s basketbalistou Kamilem Brabencem, s televizním reportérem 
Ondřejem Tomkem, s moderátorem Waldemarem Plchem, spor-
tovcem Miroslavem Kratochvílem a výtvarníky p. Špánkovou a 
p. Kováčem ad. Akcí se zúčastnilo celkem 804 osob.  

Plzeňská unie neslyšících uspořádala celkem 46 akcí – např. 
kulturní odpoledne, Klub žen, Dětský klub Zvoneček, přednáš-
ky, besedy ad. Akcí se zúčastnilo celkem 586 osob.

Ve Spolku neslyšících Břeclav se konaly pravidelné výtvarné 
hodiny, uskutečnilo se 11 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 
155 osob a přednášky, celkem 9 a zúčastnilo se jich 125 osob. 

Příjmy projektu celkem 85.863,– z toho: 
   Ministerstvo kultury 60.000,–
   Vlastní zdroje 25.863,–
Výdaje projektu celkem 85.863,– z toho:
   Materiál 47.407,–
   Cestovné 352,–
   Spoje 1.000,–
   Kulturní vystoupení 7.104,–
   Osobní výdaje 30.000,–

Horolezec p. Caban vylezl na M.Everest

Výtvarná dílna

Vědomostní soutěž u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

PROJEKTY ZA PODPORY 
MINISTERSTVA KULTURY

ROZVÍJENÍ KULTURNÍCH 
AKTIVIT NESLYŠÍCÍCH OBČANŮ, 
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Cílem projektu je zajistit pro osoby se sluchovým postižením 
vhodná a přívětivá místa pro jejich společenské a kulturní vyži-
tí. Dále snížit komunikační bariéry mezi většinovou společností 
a osobami se sluchovým postižením.
Aktivity projektu: Zajištění větších kulturních akcí pro osoby se 
sluchovým postižením a prezentace jejich aktivit v členských 
organizacích Českomoravské jednoty neslyšících v roce 2016.  
Unie neslyšících Brno uspořádala Den otevřených dveří a výsta-
vu historických sluchadel. Součástí byl kulturní program – vy-
stoupení kouzelníka Tomasiana z MagicDua. Akce se zúčastnilo 
72 osob.
Plzeňská unie neslyšících uspořádala celkem 30 akcí – např. 
Maškarádu, akce pro děti, exkurze, poznávací zájezdy, výlety 
ad. Akcí se zúčastnilo celkem 746 osob.
Spolek neslyšících Břeclav uspořádal celkem 3 akce – Meziná-
rodní den dětí, Mezinárodní den neslyšících a Mikuláš. Zúčast-
nilo se celkem 188 osob. 

Příjmy projektu celkem 87.600,– z toho: 
Ministerstvo kultury 60.000,–
Vlastní zdroje 27.600,–
Výdaje projektu celkem 87.600,– z toho:
Nájemné 43.600,–
Osobní výdaje 12.000,–
Přeprava 21.000,–
Kulturní vystoupení 11.000,–

Posezení před kavárnouVýtvarná dílna

Mikulášská v kavárně

Exkurze do pekla
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UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.

SLOŽENÍ VÝBORU

ÚDAJE O ORGANIZACI

Unie neslyšících Brno, z.s. je členem Českomoravské jednoty 
neslyšících, spolkem, který je zapsaný od 1. 1. 2014 ve 
spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 
6947. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy 
na základě společného zájmu. Cílem je obhajoba práv, potřeb 
a zájmu sluchově postižených občanů České republiky.

Název organizace: Unie neslyšících Brno, z. s.
Sídlo organizace: Palackého třída 114, Brno 612 00
Organizační forma: spolek 
IČO: 65761201
Statutární zástupce: Petra Lištvanová
Kontaktní osoby: Alena Kratochvílová, Ivan Poláček
Číslo účtu: 1354105349/0800 u ČS
Tel., fax: 541245321
Mobil: 725605216
E-mail: unb@cmjn.cz
Internetové stránky: www.neslysici.net, 

www.kurzznakovereci.cz

Provozní doba:
Pondělí, úterý, středa 9.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 20.00
Pátek 9.00 – 15.00

Petra Lištvanová předsedkyně výboru
Jana Poláčková místopředsedkyně výboru
Ivan Poláček člen výboru
Peter Lištvan člen výboru
Bc. Lubomír Hykl člen výboru
Mgr. et Bc. Lenka Doušová členka výboru
Jan Malinka člen výboru

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je Unie 
neslyšících Brno, z.s. zaregistrovaná na služby: tlumočnické 
služby a odborné sociální poradenství.

Kašpárková Šárka

Moderátor TV programů Ondřej Tomek, tlumočí Erika Dobišová

Sexuolog Radim Uzel, tlumočí Erika Dobišová 
a přepisuje Soňa Hejnová
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UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Pracovní tým

Ivan Poláček vedoucí organizace
tlumočník znakového jazyka

Mgr. et Bc. Renáta Sýkorová sociální pracovník
tlumočník znakového jazyka

Mgr. et Bc. Lenka Doušová sociální pracovník

Mgr. Erika Dobišová tlumočník znakového jazyka
videotlumočník 

Mgr. et BcA. Radka Kulichová tlumočník znakového jazyka

Drahuše Szymusiková tlumočník znakového jazyka

Bc. Michala Wu tlumočník znakového jazyka

Mgr. Jitka Hořanská tlumočník znakového jazyka

Bc. Marek Bednařík tlumočník znakového jazyka

Barbora Štěpánková textový operátor

Soňa Hejnová textový operátor

Na zeď slávy se podepisuje TV moderátor p. Tomek

Finalista „Československo hledá talent“ kouzelník Tomasiano

Poslání – Poskytujeme osobám se sluchovým postiže-
ním tlumočnické služby, zprostředkovat jim informa-
ce, a tím odstraňovat komunikační bariéry.

Co nabízíme:
1) tlumočení do českého znakového jazyka;
2) tlumočení do znakované češtiny;
3) artikulační forma tlumočení;
4)  tlumočení na principu totální komunikace (mix),
5)   on-line tlumočení prostřednictvím Telekomunikační-

ho centra pro neslyšící (www.tkcn.cz) 

Tlumočnické služby jsou poskytovány ambulantní a te-
rénní formou.

Terénní forma služby – Tlumočnické služby jsou posky-
továny například na úřadech, ve zdravotnických zaříze-
ních při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných 
pracovních a osobních záležitostech ad. 
Terénní tlumočnické služby poskytujeme v Brně a okolí.

Ambulantní forma služby – Při této formě služby, která 
je poskytovaná v prostorách organizace, nabízíme tele-
fonické vyřízení osobních záležitostí, pomoc při vyplňo-
vání formulářů, přetlumočení tištěných textů, apod.

Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením 
(neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových ka-
tegorií. 

Cena služby – ZDARMA – pro osoby se sluchovým 
postižením, které jsou občany ČR a mají s Unií ne-
slyšících Brno, z.s. uzavřenou „Smlouvu o poskytnutí 
tlumočnické služby“.

Kapacita služby  – ambulantní okamžitá: 7
 – terénní okamžitá: 4
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UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Nácvik manipulace s kompenzační pomůckouTomasiano s tlumočníkem znakového jazyka

Pracovní tým
Ivan Poláček vedoucí organizace

poradna kompenzačních pomůcek

Mgr. et Bc. 
Renáta Sýkorová

sociální pracovník
poradna kompenzačních pomůcek

Leoš Prušvic poradna pro nedoslýchavé

Alena Kratochvílová poradna kompenzačních pomůcek

Lubomír Hykl vzdělávací činnost
poradna kompenzačních pomůcek

PaedDr. Karla Hrabčíková rodinné a individuální poradenství 

Jan Plovajko lektor znakového jazyka

Poslání – Posláním služby odborné sociální poradenství je 
poskytnout rady, informace, pomoc a podporu osobám se slu-
chovým postižením všech věkových kategorií, aby mohli vést 
život obdobný jako lidé bez postižení sluchu. Uživatelům se 
sluchovým postižením pomáháme překonávat informační a ko-
munikační bariéru a snažíme se maximálně podporovat jejich 
integraci do společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života.

Co nabízíme
–  Poradna kompenzačních a komunikačních pomůcek. Posky-

tujeme informace o přehledu pomůcek, o využití a používání 
pomůcek, možnosti jejich zakoupení, informace o získání pří-
spěvku na pomůcky. Uživateli doporučíme vhodnou kompen-
zační pomůcku s ohledem na jeho aktuální stav vnímání zvu-
ku a mluvené řeči. Současně nabízíme možnost si pomůcky 
vyzkoušet či zapůjčit pro domácí užívání.

–  Poradna pro nedoslýchavé – Poradna pro nedoslýchavé je 
zaměřena především pro uživatele sluchadel. Poskytujeme 
rady, informace a pomoc v případech, kdy uživatel potřebuje 
poradit jak získat sluchadlo nebo má rozbité sluchadlo, po-
třebuje vyčistit sluchadlo, pořídit baterie, sluchadlo píská, má 
problémy s ušní tvarovkou, tvrdou hadičkou…apod.

–  Psychologické poradenství za účasti tlumočníka znakového 
jazyka – V psychologickém poradenství zajišťujeme odborné 
psychoterapeutické poradenské služby pro neslyšící v rámci 
poradny s názvem „Rodinné a individuální poradenství“. For-
my práce s uživatelem: rodinné a individuální poradenství, 

systemická rodinná terapie, příležitostně i terénní poraden-
ství a poskytnutí služby přímo v domácím prostředí, písemný 
kontakt.

–  Orientace v sociálních systémech – Poskytujeme odborné 
sociální poradenství v oblastech příspěvků na pomůcky, prů-
kazek ZTP, pomoc při jednání s úřady, při hledání zaměstnání, 
studia, bydlení, ubytování apod., pomoc při vyplňování růz-
ných formulářů, sestavení různých podání, pomoc při kon-
taktu se slyšícími osobami, možnost telefonického vyřízení, 
zprostředkování kontaktů na organizace ad. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní 
formou.

Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, 
nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií. 

Cena služby – ZDARMA

Kapacita služby – 2000 osob max. ročně
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UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.

DALŠÍ ČINNOSTI DĚKUJEME ZA PODPORU

ČINNOST V ROCE 2016

Pobytová akce UNB 

BVV setkání se sociálními pracovníky Úřadů práce

Odborné sociální poradenství:  3 431 intervencí
Aktivizační činnosti:  1 431
Kurzy znakového jazyka:  87 

V průběhu roku se konalo:
–  50 vzdělávacích akcí – přednášky se sociální či zdravotní 

tematikou, tvořivé dílny, akce pro děti apod. 
–  Pravidelné kurzy znakového jazyka, počítačové kurzy apod. 
–  Den otevřených dveří
–  Výstavy kompenzačních a komunikačních pomůcek pro 

neslyšící a nedoslýchavé
–  Vzdělávací semináře na školách
–  Workshopy na školách o znakovém jazyce
–  1 pobytová akce, turistické výlety, kulturní a sportovní akce

Jihomoravskému kraji, Magistrátu města Brna, Ministerstvu 
zdravotnictví, Ministerstvu kultury, Úřadu vlády, Městské části 
Brno -Královo Pole, Městské části Brno – střed, Městské části 
Brno - sever.

–  kurzy znakového jazyka pro veřejnost (akreditace MŠMT č. j. 
6507/10-24/206)

–  kurzy pro pracovníky v soc. službách (akreditace MPSV č.j. 
2011/1430-PC/SP)

–  kurzy českého znakového jazyka na 4 CD,
–  provoz Telekomunikačního centra pro neslyšící (www.tkcn.cz),
–  přednášky, semináře,
–  vzdělávací kurzy pro osoby se sluchovým postižením,
–  setkávání pro rodiče s dětmi,
–  kulturní, sportovní, pobytové a další akce naší organizace.

V roce 2016 bylo pro sluchově postižené osoby dle statistiky 
zajištěno: 

Tlumočení do znakového jazyka
Terénní 2 896 intervencí 
Ambulantní 3 410 intervencí 
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OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

ÚDAJE O ORGANIZACI

SLOŽENÍ VÝBORU

PRACOVNÍCI ÚSEKU SLUŽEB

Název: Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

Sídlo: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

IČO: 66932246

Organizační forma: zapsaný spolek

Statutární zástupce: Pastrnek Pavel

Mobil: 777 959 722, 774 585 225, 
777 854 328, jen SMS

Webové stránky: www.ounol.cz

E-mail: ounol@ounol.cz

Číslo účtu: 27-4181160297/0100

Předseda: Pastrnek Pavel

Místopředseda: Kučera Petr

Členové: Látalová Lenka

Revizní komise: Šudřich Tomáš

Pavel Pastrnek vedoucí organizace 

Bc. Jana Grohmannova sociální pracovník, tlumočník

Mgr Erik Kovařík (od června) pracovník v sociálních
 službách, tlumočník

Mgr.
Magdaléna Flodrová

(do července) sociální pracovník, 
tlumočník

Bc. Petr Šafránek projektový a personální manažer

Martina Pastrnková obsluha internetové kavárny, admi-
nistrace 

Mgr. Martin Chupík obsluha internetové kavárny, majet-
ková správa, lektor znakového jazyka

Pavlína Šudřichová úklid 

Josef Pastrnek údržbář

Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících 
Olomouc byla zaregistrována jako občanské sdružení na 
Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž 
volí následující cíle:
–  obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících občanů České 

republiky;

–  účast na sociální rehabilitaci a integraci neslyšících, 
organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních 
aj. aktivit, sloužících zájmům neslyšících; 

–  poskytování všech služeb neslyšícím, aby bylo dosahováno v 
maximální možné míře rovnocennosti neslyšících občanů s 
ostatní veřejností;

–  iniciace a posuzování legislativních aktů, dotýkajících se 
neslyšících.

K zajištění naplňování svého poslání vytváří sdružení funkční 
úseky, do kterých přijímá zaměstnance, a to jak neslyšící, 
tak slyšící osoby. Tyto úseky řídí vedoucí organizace, který je 
současně voleným předsedou OUN Olomouc. K naplňování cílů 
slouží sdružení činnosti, které lze rozdělit do okruhů:
–  Sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb.: 

vykonávají zaměstnanci úseku soc. služeb. K této činnosti 
přijalo sdružení veřejný závazek. 

–  Další související služby: vykonávají zaměstnanci jednotlivých 
úseků: kurzy znakového jazyka akreditované MŠMT, provoz 
internetové kavárny, výpůjčky místností pro jiné organizace 
poskytující vzdělávání. Tyto související služby významnou 
měrou přispívají k sociální integraci osob se sluchovým 
postižením do majoritní společnosti, a to k integraci ve 
smyslu koadaptace.

–  Spolková činnost: vychází z aktivit členské základny, je 
vyvíjena členy v zájmových klubech. Pro své aktivity v případě 
potřeby mohou členové nebo skupiny členů čerpat sociální 
služby dle zákona 108/2006 Sb., které jsou OUN Olomouc 
registrované. Sociální služby jsou členům poskytovány za 
stejných podmínek jako ostatním žadatelům ze stanovené 
cílové skupiny, tzn., fakt příslušnosti k poskytovateli není pro 
poskytování služeb relevantní.

Přiblížíme si zde jeden z pilířů, na kterém OUN Olomouc stojí.
Úsek sociálních služeb OUN Olomouc zabezpečuje tyto činnosti:
–  poskytování registrovaných služeb dle zákona 108/2006 Sb.;
–  tvorba příspěvků pro měsíčník INFO OUN Olomouc;
–  konzultace k iniciaci a posuzování legislativních aktů 

dotýkajících se neslyšících osob;
–  prodej spotřebního materiálu do sluchadel.

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc:
–  letní dětský rekondiční pobyt  pro děti se sluchovým 

postižením;
–  pravidelná páteční setkávání, besedy a přednášky pro osoby 

se sluchovým postižením a jejich přátele;
–  pořádání kurzů znakového jazyka pro zájemce z řad 

široké veřejnosti ve třech stupních pokročilosti s možností 
získání osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou 
vyučovacích hodinách:
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–  občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN 
Olomouc.

–  výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných 
organizací. Vytvořením Multifunkčního vzdělávacího centra 
pro osoby se sluchovým postižením centra bylo umožněno 
rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované služby pro osoby 
se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo 
zázemí pro svou činnost i několik neziskových organizací. 
Příjemného prostředí učeben využívají i organizace zaměřené 
na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem 
odlišných jazykových kultur stále dochází k naplnění jednoho 
z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové 
společnosti. 

–  přehled o prodeji kompenzačních a komunikačních pomůcek 
pro osoby se sluchovým postižením podle vyhlášky MPSV ČR 
č.182/1991 Sb.

–  OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových 
organizací Olomouckého kraje) a ČMJN (Českomoravské 
jednoty neslyšících);

–  OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na 
území města Olomouce;

–  OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na 
Krajském úřadu Olomouckého kraje v oddělení sociálních 
služeb;

–  OUN je zapojena v střednědobém plánování rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji;

A které konkrétní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
to jsou?
Výběr a skladba registrovaných služeb vychází z individuálních 
potřeb osob se sluchovým postižením tak, aby pokrývala celé 
spektrum životních situací, které u této nehomogenní cílové 
skupiny reálně existují.

 tlumočnická služba;
 telefonická krizová pomoc;
  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením;
 sociální rehabilitace;
 odborné sociální poradenství.

Cílovou skupinou pro poskytované služby jsou osoby se 
sluchovým postižením od 7 let.

Jedná se o služby sociální prevence, nikoliv služby sociální 
péče, neboť osoby neslyšící nemají z důvodu sluchového 
postižení nárok na příspěvek na péči. 

Služby sociální prevence i služba odborného sociálního 
poradenství jsou pro klienta bezplatné.

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 
PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽNÍM
je poskytována jako terénní i ambulantní služba osobám 
neslyšícím, tzn. těm osobám s těžkým sluchovým postižením, 
kterým rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje 
plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. Základní 
činnosti (a, b) OUN zajišťuje při poskytování tlumočnických 
služeb v rozsahu těchto úkonů: 

a)  tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově 
postižené;

b)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:

 –  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů;

 –  pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Časová dostupnost služby:
ambulantní
po, st  8–12, 13–17 hod. 
út, čt  8–12, 13–16 hod. 
pá  8–12 hod.

 + Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit

terénní
po–pá 8–18 hod.

Zásadou při poskytování služby je respektování volby 
komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně 
vybrat a zvolit z těchto komunikačních systémů:

 český znakový jazyk;
  komunikační systémy vycházející z českého znakového 

jazyka:
  – znakovaná čeština;
  – prstová abeceda;
  – vizualizace mluvené češtiny;
  – písemný záznam mluvené řeči.

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového 
postižení a jeho důsledků.

Uživatel služby má právo si vybrat tlumočníka. 

OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC
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TELEFONICKÁ KRIZOVÁ 
A SMS POMOC
je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo 
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit 
vlastními silami.

Základní činnosti (a, b) OUN zajišťuje při poskytování 
telefonické krizové pomoci v rozsahu těchto úkonů: 

a)  telefonická krizová pomoc: krizová práce s osobou 
spočívající v jednorázovém nebo opakovaném 
telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm 
telefonické krizové intervence;

b)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:

 –  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
a oprávněných zájmů;

– pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Službu je možné využít pro neodkladné řešení problému 
v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné 
životní situaci, kterou osoba z důvodu komunikační bariéry 
není schopna sama řešit.

Časová dostupnost služby:  
terénní
po–pá 0.00–8.00, 18.00–23.59
svátky a víkendy 0.00–23.59

Zásadou při poskytování služby je rychlé zprostředkování 
pomoci při ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné 
situaci, kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést 
ke zhoršení situace dotyčné osoby. Patří sem i objednání 
tlumočnické služby, pokud taková potřeba vznikne k 
neodkladnému řešení problému v případech ohrožení zdraví 
nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci.
Služba nenahrazuje jiné formy pomoci.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBA PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
slouží osobám z cílové skupiny ohroženým sociálním 
vyloučením. Základní činnosti (a, b, c) při poskytování služeb 
zajišťuje OUN v rozsahu těchto úkonů:

a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity;

OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

b)  sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob;

c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:

  –  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
a oprávněných zájmů;

  –  pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Služba je poskytována v případě, že osoba ve svém volném čase 
má zájem se něco nového naučit, dozvědět. Služba je zaměřena 
na celkový rozvoj osobnosti prostřednictvím vzdělávacích, 
zájmových a volnočasových aktivit a socioterapeutických 
činností, a to jak skupinových, tak individuálních.

Časová dostupnost služby:  
ambulantní a terénní:  
po, st 8-12, 13-17 hod. 
út, čt 8-12, 13-16 hod. 
pá 8-12 hod.

+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit

Zásadou při poskytování služby je respektování volby 
komunikačního systému. 

Charakteristickými znaky služby je dobrovolná účast klienta, 
orientace do volného času klienta, tvorba a nabídka aktivit 
vychází z  potřeb a zájmů klienta. 

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového 
postižení a jeho důsledků.

Služba má preventivně terapeutický charakter.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM
Sociální rehabilitace je soubor specifi ckých činností směřujících 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, 
a to rozvojem jejich specifi ckých schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný 
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.

Základní činnosti (a, b, c, d) při poskytování sociální 
rehabilitace OUN zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: 

a)  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování:
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 – nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
 –  nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, 

drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
 – nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;
 –  nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve 

vnitřním i venkovním prostoru;
 –  nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, 

například vlastnoručního podpisu;
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 –  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení 
zpět;

 –  nácvik schopností využívat dopravní prostředky;
 –  nácvik chování v různých společenských situacích;
 –  nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, 

kontaktu a práce s informacemi;
c)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních 

dovedností a schopností;
d)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí:
 –  podávání informací o možnostech získávání rehabilitač-

ních a kompenzačních pomůcek;
 –  informační servis a zprostředkování služeb.

Služba je poskytována v případě, že osoba s těžkým sluchovým 
postižením potřebuje zvýšit svou samostatnost a soběstačnost 
při vyrovnávání se s nároky, které na ni klade každodenní život.

Sociální rehabilitace může být i navazující službou na 
tlumočnickou službu nebo odborné sociální poradenství, 
uplatňuje postupy praktického nácviku a rozvoje alternativního 
využití schopností osoby. Služba používá metody práce 
individuální i skupinové.

Časová dostupnost služby:  
ambulantní a terénní:  
po, st 8–12, 13–17 hod. 
út, čt 8–12, 13–16 hod. 
pá 8–12 hod.

+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit

Zásadou při poskytování služby je respektování volby 
komunikačního systému. 

Využití služby je pro klienta dobrovolné, vychází z jeho 
individuálních potřeb a jeho zájmu svou situaci řešit.

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového 
postižení a jeho důsledků.

Služba má terapeuticko-preventivní charakter.

OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Posláním služby je předcházet sociálnímu vyloučení osob se slu-
chovým postižením. Sociální služba zprostředkovává kontakt 
se společenským prostředím, přináší uživatelům individuální 
podporu při obhajobě práv a obstarávání osobních záležitostí. 
V obtížných životních situacích nabízí sociálně terapeutickou 
podporu. Odborné poradenství uživatelům pomáhá zejména 
v přístupu a při zpracování informací, které jsou nezbytné pro 
vedení plnohodnotného života.

OUN Olomouc poskytuje odborné poradenství v oblastech 
orientace v sociálních systémech, vzdělávání, psychologie, prá-
va a v oblastech kompenzace ztráty sluchu a zprostředkovává 
případné navazující služby.

Časová dostupnost služby:  
ambulantní a terénní:  
po, st 8–12, 13–17 hod. 
út, čt 8–12, 13–16 hod. 
pá 8–12 hod.

+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit

Zásadou při poskytování služby je respektování volby komu-
nikačního systému. 

Rovněž tak je respektována volba způsobu řešení nepříznivé 
situace. Rozhodnutí pro volbu způsobu řešení činí vždy uživatel 
na základě spolupráce se sociálním pracovníkem.

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového 
postižení a jeho důsledků.

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. 
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky. 



14

OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

25 přednášek
 2 rekondiční pobyt
11 akci (exkurze, sportovní, zábavní)

– Pravidelné kurzy znakového jazyka, individuální počítačové kurzy apod.
– Veletrhy sociálních služeb.
– Semináře pro pracovníky v sociálních službách.
– Semináře pro školy a instituci o osobách se sluchovým postižením.
– Akce pro širokou veřejnost: Koloběžkiáda, Vánoční stánek, Den dětí.

Statistika sociálních služeb:

Kontakty
celkem

Intervence
celkem

individ. skup. individ. skup.
Odborné poradenství  27   27 110   110
Sociální rehabilitace  26   26 896 267 1163
Sociální aktivizace  98   98 102 126  228
Tlumočení 233  233 368  76  444
Krizová   3    3      0

Činnost v roce 2016

Děkujeme také našim sponzorům a donátorům:
Poskytování sociálních služeb bylo v roce 2016 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního města Olomouce a Olomouc-
kého kraje. 

Pro rok 2016 s fi nanční podporou získanou v rámci projektu Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém 
kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Jeho hlavním cílem je poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 
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Dentální hygienaArteterapie

Energ. obrazyDentální hygiena

Exkurze pivovarExkurze Hyundai
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OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

PolicieKarty

MikulášÚřad práce – přednáška

TáborTábor
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PLZEŇSKÁ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

ÚDAJE O ORGANIZACI
Název organizace: PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, z.s.

Organizační forma: spolek

IČO: 687 82 098 

Adresa sídla a místo 
poskytování služeb: 

Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň 

Tel. kancelář: +420 777 875 460 (možno i SMS)

Tel. soc. služby: +420 777 649 899 (možno i SMS)

Web: www.pun.cz

E–mail: posta@pun.cz 

Kontaktní osoba: Jaroslava Říhová předseda 
představenstva, vedoucí organizace

Transparentní účet: 6878209838 / 2010

Provozní doba:
PondělíPondělí 7.30–19.00 hod.7.30–19.00 hod.

ÚterýÚterý 7.30–17.00 hod.7.30–17.00 hod.

StředaStředa 7.30–19.00 hod.7.30–19.00 hod.

ČtvrtekČtvrtek 7.30–17.00 hod.7.30–17.00 hod.

PátekPátek 7.30–13.00 hod.7.30–13.00 hod.

Jaroslava Říhová předseda představenstva

Petra Kouřilová, DiS. místopředseda představenstva

Monika Říhová člen představenstva 

STATUTÁRNÍ ORGÁN – 
PŘEDSTAVENSTVO:

PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, z.s. (dále jen – PUN) vznikla 
v Plzni již v roce 1998 a od prvního dne svého vzniku má 
hlavní poslání: odstraňování komunikačních bariér mezi 
světem slyšících a neslyšících. PUN se svým působením a 
obecně prospěšnými činnostmi snaží vždy o přirozené navázání 
společné řeči slyšících a neslyšících osob, a to jak ve společnosti 
jako celku, tak i v primární jednotce, kterou je rodina. Záměrem 
PUN je pomoci sluchově postiženým i jejich okolí při integraci 
do společnosti, a to s cílem prožít plnohodnotný život.

Pro plnění svého poslání PUN v roce 2016 provozovala::
Sociální služby
  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
 Odborné sociální poradenství 
 Tlumočnické služby 
 Průvodcovské a předčitatelské služby
Volnočasové aktivity 
  např.: vzdělávací kurzy, přednášky, psychické a pohybové 

rekondice, organizované sportovní aktivity, tvořivostní dílny, 
atd.

DK ZVONEČEK
Školu znakového jazyka
 Kavárnu PIEROT (chráněná dílna) – místo kde pracují pouze 

neslyšící zaměstnanci, místo setkávání se neslyšících osob 
s okolním světem, místo kde probíhá program pracovní 
rehabilitace pro osoby se zdravotním znevýhodněním a další 
podpůrné aktivity, místo kde: PLZEŇ MLUVÍ I RUKAMA.



18

PLZEŇSKÁ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

  Volnočasové aktivity – výlet do Drážďan s PUN  Volnočasové aktivity – pouštíme draky s PUN 

  Volnočasové aktivity – DK Zvoneček – příměstský tábor Volnočasové aktivity – DK Zvoneček – příměstský tábor

Další dění v PUN jest zaznamenáno na webu www.pun.cz a na našem Facebookovém profi lu J.

VELKÉ, SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NA NÁS MYSLÍ A POMÁHAJÍ NÁM:
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
BŘECLAV, Z.S.

ÚDAJE O ORGANIZACI

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

SLOŽENÍ VÝBORU

Posláním je obhajoba práv, potřeb a zájmů lidí se sluchovým po-
stižením pomocí zprostředkování tlumočníka znakového jazyka. 
Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednot-
livých uživatelů s cílem zabezpečit v maximální možné míře rov-
nocennost sluchově postižených s ostatní veřejností, pomoci jim 
zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální, informač-
ní a komunikační izolaci. 

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, které jim 
brání v běžné komunikaci se slyšícími lidmi. 

Formy poskytování sociálních služeb: 
  ambulantní – v místě poskytování sociální služby 
  terénní – v případě tlumočení v terénu 
 
Klienty Tlumočnické služby jsou tyto skupiny uživatelů:
–  neslyšící a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se 

slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu
–  ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí 

mluvení, odezírání a psaného projevu

V roce 2016 bylo v rámci TS poskytnuto klientům 369 kontaktů 
a 1296 intervencí. 

Provozní doba: 
Ambulantní: 
pondělí 13.00–17.00 h
středa 9.00–17.00 h
čtvrtek 9.00–12.00 h

Terénní:
pondělí–čtvrtek 8.00–17.00 h
pátek 8.00–12.00 h

Personální zabezpečení: 
Jana Kadlčková vedoucí organizace
Bc. Noema Čapková sociální pracovník, tlumočník ZJ
Mgr. et Bc. Lenka Doušová sociální pracovník, tlumočník ZJ
Bc. Marcela Žáková sociální pracovník, tlumočník ZJ
Mgr. Ilona Gertnerová supervize

ostatní pracovníci

Spolek neslyšících Břeclav poskytuje podle zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách tyto služby: 
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením                    

Název organizace: Spolek neslyšících Břeclav, z.s.

IČ: 26527073

Sídlo organizace: Kapusty 12, 690 06 Břeclav 6

Sociální služby: 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
(Dům školství – 2. patro)

Tel., fax: 519 332 251

Mobil: 722 719 101, 727 879 624

E-mail: snbreclav@seznam.cz

Internetové stránky: www.snbreclav.cz

Jana Kadlčková předseda a statutární zástupce

Libor Buchta místopředseda

Pavla Buchtová člen výboru

Emilie Snášelová člen výboru

Zdeněk Snášel člen výboru

Ludmila Misařová člen výboru

Marie Nováková člen výboru

Josef Misař člen výboru 

Helena Horínková člen výboru

Tlumočnické služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, § 56: 
1)   Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní 

služby poskytované osobám s poruchami komunikace způ-
sobenými především smyslovým postižením, které zamezu-
je běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

2)  Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 b/  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
BŘECLAV, Z.S.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
§ 66: 
1)   Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě 

terénní služby poskytované osobám se zdravotním postiže-
ním ohroženým sociálním vyloučením.

2)   Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 b)  sociálně terapeutické činnosti,
 c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

Posláním je zprostředkování kontaktu sluchově postižených se 
společenským prostředím, vytvářet takové podmínky, které po-
mohou zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální 
izolaci a obhajovat práva, potřeby a zájmy lidí se sluchovým 
postižením.

Cílovou skupinou jsou osoby s různým sluchovým postižením.

Formy poskytování sociálních služeb:
  ambulantní – v místě poskytování sociální služby 
  terénní – mimo prostory poskytování sociální služby

Cíle:
–  pomoc neslyšícím při vyřizování osobních záležitostí na 

úřadech, u lékařů apod.,
–  aktivizace osob se sluchovým postižením formou vzděláva-

cích, poznávacích a společenských aktivit a činností zaměře-
ných na rozvoj osobnosti a tvořivost

–  informace o akcích a novinkách členům 1x měsíčně v Infor-
mačním bulletinu,

–  poradenská služba o kompenzačních pomůckách, možnost 
vyzkoušení některých pomůcek na ukázkovém panelu, 

–  zprostředkování oprav sluchadel, 
–  kurzy znakového jazyka, 
–  propagace poskytovaných sociálních služeb.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Opravy sluchadel jsou zajištěny ve spolupráci se Svazem tě-
lesně postižených, jejichž sídlo je v blízkosti vlakového i auto-
busového nádraží. O termínu opravy informujeme každý měsíc 
v Bulletinu všechny klienty. 

Provozní doba:
Ambulantní: 
pondělí 13.00–18.00 h
středa 9.00–19.00 h
čtvrtek 9.00–12.00 h
sobota 9.00–12.00 h

14.00–17.00 h dle aktuálního programu

Terénní: 
pondělí 9.00–12.00 h
čtvrtek 13.00–15.00 h
sobota 9.00–12.00 h 

14.00–17.00 h dle aktuálního programu

Personální zabezpečení: 
Jana Kadlčková vedoucí organizace
Bc. Noema Čapková sociální pracovník, aktivizační 

pracovník
Mgr. et Bc. Lenka Doušová sociální pracovník
Bc. Marcela Žáková sociální pracovník, tlumočník ZJ
Jana Kadlčková aktivizační pracovník
Mgr. Ilona Gertnerová supervize

ostatní pracovníci

V roce 2016 bylo v rámci SAS poskytnuto klientům 27 kontak-
tů a 1708 intervencí. 

DĚKUJEME ZA PODPORU 
Jihomoravskému kraji, Městu Břeclav, Městu Velké Bílovice, obci Pavlov, Úřadu vlády, Ministerstvu kultury a Ministerstvu zdravotnictví.
Ostatní sponzoři: Freebone s.r.o. (internetové služby zdarma), Etifl ex, s.r.o., MEDO-elektro Pilarčík, CARP-B plus s.r.o., Rybářské potřeby 
Bc. Lenka Holomčíková, Rybářské potřeby Hana Králíková, Cukrářská výroba Olga Babičová, HORS, FRUTA Podivín, a.s., FRUJO, a.s., 
Mikro Trading a.s., RACIO, s.r.o. a ostatní drobní dárci.



21

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
BŘECLAV, Z.S.

Exkurze, městská policieDen dětí

Přednáška o kompenzačních pomůckáchMikuláš

Veleth sociálních služebVánoční výtvarné hodiny
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Dětský maškarní karneval

Josefovský šmajd

Rybářská soutěž Vodácký výlet

Exkurze v zámeckém pivovaru Břeclav
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HRADECKÉ CENTRUM PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM, O.P.S.

ÚDAJE O ORGANIZACI

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která pod-
poruje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké. Hradecké 
centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a od 1. 1. 2014 začalo po-
skytovat registrované sociální služby. Svou činností přímo na-
vázalo na služby a aktivity, které byly do prosince roku 2013 
poskytovány v rámci činnosti SNN v ČR Hradeckého spolku ne-
slyšících. Hradecké centrum je tedy mladou organizací, která 
však navazuje na dlouholetou tradici podpory osob se slucho-
vým postižením v Hradci Králové a okolí.

Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napo-
moci v  začlenění osob se sluchovým postižením do jejich při-
rozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat 
o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě 
zvládat.

Název organizace: Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením o. p. s.

Sídlo organizace: Milady Horákové 504, 
500 06 Hradec Králové

Organizační forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 01994352

Statutární zástupce: Mgr. Monika Krúpová

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Krúpová

Číslo účtu: 2500468100/2010 u Fio Banka

Tel., fax: 495 533 138

Mobil: 773 592 326

E–mail: hradeckecentrum@seznam.cz

Internetové stránky: www.hradeckecentrum.cz

Zakladatelé Eva Bartoníčková, Dagmar Kopecká, 
Marie Krejčí

Správní rada Kateřina Hubková, Lenka Neubauerová, 
Tereza Skákalová

Dozorčí rada Lucie Chmelíková, Josef Herz, Pavel Vávra
Ředitel Monika Krúpová

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Poradenství znamená poskytování informací. Služba zahrnuje 
poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůc-
kách a při řešení osobních problémů. Neslyšícím klientům po-
máháme např. při vyřizování telefonátů a s vysvětlením úřed-
ních dopisů. Nedoslýchaví lidé se na nás obracejí pro rady při 
nošení sluchadel či výběru jiných pomůcek. 
Poslání služby 
Poskytovat osobám se sluchovým postižením na území Krá-
lovéhradeckého kraje takové informace, které jim pomohou 
překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout větší míry 
samostatnosti. 
Cíle služby 

•  poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osob-
ních záležitostí 

•  motivovat k aktivnímu, samostatnému životu 
• zajistit návaznost odborné pomoci 

Formy služby 
• ambulantní poradenství = v poradně Hradeckého centra 
• terénní poradenství = po domluvě s pobytovým zařízením

Obsah služby 
a)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

objednání k lékaři, sepsání vzkazu aj. 
b)  Sociálně terapeutické činnosti: nácvik používání slucha-

dla, pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. dopi-
sy, složenky, formuláře, objednávky,...) 

c)  Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při řešení osobních 
záležitostí: pomoc při řešení osobního problému, pomoc 
při řešení nepříznivé situace, půjčování kompenzačních 
pomůcek aj. 

Fakultativní služby 
• půjčování kompenzačních pomůcek 
• půjčování odborné literatury 
• přístup na internet

Návštěvní hodiny poradny
Pondělí 8.30 12.00    12.30–16.30 

Úterý 8.30–12.00    12.30–16.30 

Středa 8.30–12.00    12.30–17.00 

Čtvrtek 8.30–12.00    12.30–14.00 

Pátek po domluvě

Poskytování terénní formy poradenství: pondělí – pátek 
(po předchozí domluvě v pobytovém zařízení)

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením 
o. p. s. je registrované u Krajského soudu v Hradci Králové dne 
26. 8. 2013 — obchodní rejstřík odd. 0/vložka 376.

Na základě registrace u Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje ze dne 17. 10. 2013 je Hradecké centrum poskytovatelem 
tlumočnických služeb a odborného sociálního poradenství.
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Půjčovna pomůcek 
Půjčovna nabízí dočasné zapůjčení různých pomůcek, např. 
sluchadel, indukčních smyček, sluchátek k TV, osobních 
zesilovačů, signalizačních pomůcek aj. V roce 2016 půjčovna 
disponovala osmi sluchadly a 30 druhy dalších kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením.

Personální zabezpečení poradny
Tereza Skákalová, Eva Hedvičáková, Pavel Vávra/Martin Pawlik

Odborné sociální poradenství 2016

Počet klientů celkem 152

Noví klien   81

Výpůjčka pomůcek  36

Intervence – celkem
(průměrná délka 30 min.)

484

Počet pracovníků ve službě    3

Přepočtený počet úvazků      1,9

Formy tlumočení 
a) Ambulantní služby: 

•  tlumočení je poskytováno v kanceláři tlumočníka Hra-
deckého centra 

• musí přijít slyšící i neslyšící osoba 
b) Terénní služby: 

• návštěva u lékaře 
• jednání na úřadě či s jinou institucí (banky, pojišťovny) 
• právník, konzultace s odborníky
pracovní pohovor, jednání se zaměstnavatelem 
společenské události (např. svatba, pohřeb)  

Tlumočnická služba je poskytována v době pondělí až pátek: 
7 až 17 hod. Předem vždy nutná objednávka.

Personální zajištění tlumočnických služeb
Monika Krúpová, Petra Zimová

Tlumočnické služby 2016

Počet klientů celkem  44

Noví klien   12
Intervence – celkem 307
Celkový čas jednání s klienty 473
Počet pracovníků ve službě   2
Přepočtený počet úvazků     0,9 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 
Tlumočnické služby zprostředkovávají komunikaci mezi klien-
tem se sluchovým postižením a slyšícími při vyřizování běžných 
záležitostí (např. na úřadě, v bance, u lékaře atd.). Služby jsou 
poskytovány terénní i ambulantní formou. Tlumočení probíhá 
podle potřeb klienta, nejčastěji v českém znakovém jazyce, zna-
kované češtině či artikulačně. 

Poslání služby
Pomoci osobám se sluchovým postižením na území Králové-
hradeckého kraje překonávat komunikační bariéry ve slyšící 
společnosti.

Cíle služby 
• profesionálně zprostředkovat srozumitelnou komunikaci 
• zapojit uživatele do řešení vlastních záležitostí 
•  šířit povědomí o právech a potřebách osob se sluchovým 

postižením 
Zásady služby 

• bezpečnost a diskrétnost 
• lidský přístup 
• profesionalita 

Typy tlumočení 
• tlumočení v českém znakovém jazyce 
• tlumočení ve znakované češtině 
• artikulační tlumočení pro usnadnění odezírání  

HRADECKÉ CENTRUM PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM, O.P.S.
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HRADECKÉ CENTRUM PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM, O.P.S.

Bezpečně na prázdninyBezpečně na prázdniny

Přednáška Detoxikace organismuBezpečně na prázdniny

Den otevřených dveříDen otevřených dveří
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HRADECKÉ CENTRUM PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM, O.P.S.

Pobyt nedoslýchavýchKlub nedoslýchavých

Přednáška o službách CDS TamtamPobyt neslyšících

Výstava historických sluchadelPřednáška o službách Tyfl oservisu
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PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

KROMĚŘÍŽ, O.P.S.

ÚDAJE O ORGANIZACI

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Název organizace: Poradenské centrum pro sluchově 
postižené Kroměříž, o. p. s.

Sídlo organizace: Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Organizační forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 29314747

Statutární zástupce: Drahomíra Kunčarová

E-mail: draha.kuncarova@volny.cz

Tel./SMS: 777957085

Internetové stránky: www.chcislyset.cz

Drahomíra Kunčarová ředitelka (statutární zástupce)

PhDr. Ludmila Hanáková předsedkyně správní rady

Josef Fornál člen správní rady

Tomáš Křenek člen správní rady

Michaela Junáková předsedkyně dozorčí rady

Jitka Kunčarová členka dozorčí rady

Veronika Poláčková členka dozorčí rady

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Hlavním posláním poradenského centra je pomoc osobám 
se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti 
prostřednictvím poskytování odborného poradenství nejen 
jim samotným, ale celému jejich okolí. Dále zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování 
navazujících služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

KDE NÁS NAJDETE?
KROMĚŘÍŽ
Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením
 Tlumočnické služby

Provozní doba pobočky:
Pondělí 08.00–12.00 13.00–17.00

Úterý 08.00–12.00 13.00–17.00 (terénní služba)

Středa 08.00–12.00 13.00–17.00

Čtvrtek 08.00–12.00 13.00–17.00 (terénní služba)

Pátek 08.00–12.00 13.00–17.00

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště

Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením

Provozní doba pobočky:
Pondělí 08.00–12.00 13.00–17.00

Úterý 08.00–12.00 13.00–15.00

Středa 08.00–12.00 13.00–17.00

Čtvrtek 08.00–12.00 13.00–15.00

Pátek 08.00–12.00 13.00–14.00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí

Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením
 Tlumočnické služby

Provozní doba pobočky:
Pondělí 08.00–12.00 13.00–17.00

Úterý 08.00–12.00

Středa 08.00–12.00 13.00–17.00

Čtvrtek 08.00–12.00

Pátek 08.00–12.00 13.00–15.30
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PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
KROMĚŘÍŽ, O.P.S.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKTIVITY ROKU 2016:

PŘEDNÁŠKY, BESEDY,SEMINÁŘE A EXKURZE
 Přednáška „Znaková řeč mnichů v klášterech“

 – Kroměříž 22. 1. 2016
 Přednáška „Skrytá nemoc CUKROVKA“
 – Valašské Meziříčí 8. 2. 2016
 Přednáška „Jak se bránit nepoctivým prodejcům?“
 – Uherské Hradiště 3. 3. 2016
 Přednáška „Víte co pijete?“ – Kroměříž 31. 3. 2016
 Přednáška o první pomoci a cholesterolu
 – Valašské Meziříčí 25. 4. 2016
 Exkurze studentů Arcibiskupského gymnázia
 – Kroměříž 12. 5. 2016
 Přednáška o Karlu IV. –Kroměříž 2. 6. 2016
 Přednáška o trénování paměti – Valašské Meziříčí 1. 7. 2016
 Exkurze do muzea řeznictví – Valašské Meziříčí 20. 9. 2016
 Exkurze do pivovaru Maxmilian – Kroměříž 22. 9. 2016
 Exkurze do Faunaparku Štěpánov
 – Valašské Meziříčí 23. 9. 2016
 Soustavná praxe studentů Vyšší odborné školy pedagogické

a sociální Kroměříž – praxe probíhají od listopadu do 
května vždy 2x týdně

KONFERENCE, VELETRHY, BURZY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 Konference INSPO 2016
 – Kongresové centrum Praha 12. 3. 2016
 Mezinárodní den ošetřovatelství – Kroměříž 12. 4. 2016
 Den dětí města Kroměříže – 28. 5. 2016
 Rekondiční pobyt v Itálii – Rimini 19. 8.–28. 8. 2016
 Neslýchaně zábavný večer 
 – Dům kultury v Kroměříži 23. 9. 2016
 Účast na Konferenci „Mnohojazyčnost a rovná práva v EU: 

Role znakových jazyků v EU“ – 28. 9. 2016 v hlavním jedna-
cím sále Evropského parlamentu v Bruselu

Neslýchaně zábavný večer
V pátek 23. září 2016 hostil divadelní sál Domu kultury v Kro-
měříži zajímavou a nevšední akci – Neslýchaně zábavný večer! 
Cílem této akce bylo nejen pobavit, ale také poděkovat všem 
rodinným příslušníkům a známým neslyšících a nedoslýcha-
vých za jejich podporu a trpělivost při komunikaci. Rodinní pří-
slušníci – manželé, manželky, partneři, rodiče neslyšících dětí a 
další blízcí mají velmi omezený výběr z nabídky různých spole-
čenských a kulturních akcí. Jejich společné návštěvy kulturních 
programů - např. fi lmových a divadelních představení, koncertů 
a podobných akcí předpokládají komunikaci uzpůsobenou ne-
slyšícímu, s nímž sdílejí společný život. Stávající situace v této 
kulturní oblasti však s takovým typem znevýhodnění návštěv-
níků většinou nepočítají. Tak dochází k vydělování sluchově 

postižených (tedy i jejich partnerů a blízkých) z většinového 
společenského a kulturního života. 

V průběhu dvou hodinového programu vystoupila také zná-
má česká zpěvačka, šansoniérka a kytaristka Lenka Filipová! 
Největší hity mistra Karla Gotta zazněly v podání kapely Karel 
Gott revival Morava a další zpestření nabídla bubenická show 
Hanze Sedláře i vystoupení kouzelnického mistra s uměleckým 
jménem The Magic Sebastian. Moderátorkou večera byla Miss 
České republiky a Miss Europe paní Monika Žídková. Po celý ve-
čer byl zajištěn simultánní přepis mluveného slova a tlumočení 
do znakového jazyka. O umělecké tlumočení písní se postarala 
skupina Hands Dance. Zaplněný divadelní sál DK s kapacitou 
cca 580 míst tak viděl opravdu strhující show bez sluchové ba-
riéry!

Vystoupení tanečního souboru na Neslýchaně zábavném večeru 
23. 9. 2016 v Kroměříži

Lenka Filipová a umělecké tlumočení skupiny Hands Dance
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PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

KROMĚŘÍŽ, O.P.S.

Spokojené publikum

Štáb spolu se zástupci centra při natáčení klipu „Žádost o ruku“ 
v Botanické zahradě v Praze

Závěrečná „děkovačka“ učinkujících

Klip „policista“

Pomozte nám vyhrávat
To je název kampaně, kterou Poradenské centrum pro slucho-
vě postižené Kroměříž o.p.s. zahájilo v pátek 23. září 2016 v 
rámci „Neslýchaně zábavného večera“. Kampaň si klade za cíl 
šířit mezi zdravou veřejností zásady správné komunikace s oso-
bami se sluchovým postižením. Základem tvoří deset jednodu-
chých doporučení – chcete-li rad, které významně napomohou  
k usnadnění komunikace  a vzájemného porozumění. Součástí 
kampaně jsou nejen webové stránky www.pomoztenamvyhra-
vat.cz, ale také tři minutové spoty, které poukazují na mnohdy 
banální životní situace vznikající při kontaktu nedoslýchavých a 
neslyšících s ostatními lidmi. S nadsázkou se situace sluchově 
postižených dá přirovnat k  soutěži v  odezírání ze rtů, v níž 
sluchově handicapovaný účastník za každé správně pochopené 
slovo získává „bod“. Klipy vznikly ve spolupráci s absolventy 
FAMU v Praze. Režie se ujala úspěšná, mladá talentovaná reži-
sérka Natálie Císařovská. V klipu můžete vidět např. mladého 
herce Marka Mikuláška, Marii Jansovou, Dušana Sitka a také 
Karla Zímu!  Jak už bylo mnohokrát řečeno, sluchově postižený 

člověk se na první pohled od slyšícího nijak neliší. Běžně si ne-
povšimnete, že potkáváte někoho, kdo nedoslýchá nebo neslyší 
vůbec. Sluchově postižení nejsou v běžných životních situacích 
nijak nápadní a odlišní (nenosí bílou hůl, nejsou viditelně jiní 
jako např. tělesně postižení, nemají s sebou doprovod apod.). 
Přesto, že jejich handicap není okem patrný, je v každodenním 
životě velmi omezující. Věříme, že se kampaní podaří zlepšit 
situaci především seniorů a nedoslýchavých osob. 

Více informací o naší činnosti naleznete na webových 
stránkách www.chcislyset.cz a FCB profi lu 

www.facebook.com/pckromeriz
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OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST TICHÝ SVĚT

ÚDAJE O ORGANIZACI

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Poslání společnosti
Již jedenáct let pomáháme neslyšícím v České republice. Posky-
tujeme jim všestrannou podporu v podobě komplexních služeb, 
které jim umožňují začlenit se do společnosti. Působíme v de-
seti krajích České republiky (Praze, Středočeském, Libereckém, 
Královehradeckém, Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském, Morav-
skoslezském, Pardubickém a Jihomoravském kraji). Nabízíme 
tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociální 
rehabilitaci, včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy 
škol, který jim usnadňuje přechod ze školy na otevřený pracov-
ní trh.

Propojujeme svět slyšících a neslyšících. Chceme přiblížit širší 
veřejnosti znakový jazyk, svět neslyšících a jejich kulturu. Pořá-
dáme semináře a přednášky o světě neslyšících a kurzy znako-
vého jazyka. Ve spolupráci s organizací Tichý svět – chráněná 
pracoviště jsme založili Tichou kavárnu, první pražskou kavárnu 
s neslyšící obsluhou. Slyšící a neslyšící v Tichém světě pracují 
společně a tvoří jeden tým.

Z našich projektů a akcí v roce 
2016:
Konference pomohla nahlédnout do světa neslyšících
Zažijte svět neslyšících, tak zněl název osvětové konference, 
kterou jsme v historických sálech pražské Staroměstské radnice 
uspořádali 23. února u příležitosti Mezinárodního dne mateř-
ského jazyka. Tímto jazykem je pro neslyšící nejčastěji znakový 
jazyk, proto se také většina přednášejících prezentovala pro-
střednictvím tohoto nádherného tichého jazyka a hlasy jim pro-
půjčovaly tlumočnice.

Na konferenci se přihlásilo šest desítek hostů, většinou pra-
covníků úřadů práce, škol, ministerstev nebo sociálních odborů 
krajských úřadů. Účastníci velmi pozorně naslouchali a každý 
příspěvek odměnili potleskem po způsobu neslyšících – pomocí 
zdvižených rukou.

Desítka prezentací pomohla návštěvníkům přirozeně nahléd-
nout do světa neslyšících. Například získali představu o tom, jak 
vypadá běžný den neslyšící maminky s malými dětmi, jaké poci-
ty prožívají neslyšící obklopeni kolektivem slyšících, poznali pří-
běh české neslyšící dívky, která se stala moderátorkou švédské 
televize pro neslyšící.

V závěru konference vyjádřila svůj životní postoj studentka 
Masarykovy univerzity Jana Havlová, která již absolvovala stáž 
v institucích EU v Bruselu a roční stáž u ombudsmanky Anny 
Šabatové. Od narození neslyšící dívka pocházející z neslyšící 
rodiny je přesvědčena o tom, že v životě je třeba kráčet i po 
nevyšlapaných cestách a tím, že člověk neslyší, by se neměl ne-
chat odradit.  

Konference měla u účastníků velký úspěch. 

Název organizace: Tichý svět, o. p. s.

Adresa: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9

Provozní adresa: Podolská 322/21, Praha 4, 140 00

Organizační forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 26611716

Statutární zástupce: Mgr. Marie Horáková

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Horáková

Číslo účtu: 2426025001/5500 Raiffeisen Bank

Telefon: 222 519 835

SMS: 720 996 089

E-mail: info@tichysvet.cz

Internetové stránky: www.tichysvet.cz

Marie Horáková statutární zástupce

Karel Veselý předseda správní rady

Zuzana Procházková členka správní rady

Jan Sládek člen správní rady

Ladislav Pupák předseda dozorčí rady

Pavel Farský člen dozorčí rady

Dan Zwieb člen dozorčí rady

Končím školu – a co dál?
Ve čtvrtek 21. dubna jsme ve škole pro sluchově postižené 
v Hradci Králové (Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola ve Štefánikově ulici) uskutečnili před-
nášku pro studenty posledních a předposledních ročníků střed-
ní školy. Během téměř čtyřhodinového setkání s názvem „Kon-
čím školu a co dál?“ jsme se studenty diskutovali o tom, kam 
by měly vést jejich první kroky po absolvování studia. Zabývali 
jsme se důležitostí úřadu práce, řekli jsme si, jak nejlépe oslo-
vovat budoucí zaměstnavatele a jak vystupovat na pracovním 
pohovoru. Pro tuto přednášku jsme ve spolupráci s týmem pra-
covníků Tichých zpráv připravili tři instruktážní videa ve znako-
vém jazyce o úskalích spojených s hledáním práce. 

Ve středu 18. května jsme se v hradecké škole se studenty 
setkali podruhé. Tentokrát se akce účastnili žáci posledních roč-
níků učebních oborů. Díky všem, kteří se na přípravě přednášek 
podíleli.
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Dar krevní plazmy pomohl nemocným i neslyšícím
Od 10. května do 10. června jsme uskutečnili charitativní akci, 
díky níž mohli zájemci z řad široké veřejnosti darovat krevní 
plazmu a pomoci tak lidem se vzácnými onemocněními, a záro-
veň honorář za odběr věnovat některé z neziskových organizací 
podporujících neslyšící. Pomohli a darovali tedy hned dvakrát. 
Odběr probíhal v centru Cara Plasma na Praze 1. Výtěžek z akce 
byl rozdělen rovným dílem mezi organizace, které se do pro-
jektu zapojily, a to Tichý svět, Orbi Pontes, Helpnet.cz, časopis 
Gong a Neslyšící s nadějí. 

Tichá fi rma 2015
Vítězem soutěže Tichá fi rma 2015 (dříve Firma roku), o nejlep-
šího zaměstnavatele neslyšících, kterou každoročně společnost 
Tichý svět vyhlašuje, se stala Alza.cz. V úterý 21. června 2016 
jsme jejím zástupcům v sídle společnosti v Praze-Holešovicích 
předali ocenění a krásný dort s logem soutěže, který vytvořily 
naše pekařky z Tiché cukrárny. V Alze.cz v současnosti pracu-
je 21 neslyšících. V roce 2015 jich společnost ve spolupráci 
s Tichým světem zaměstnala 11. Neslyšící jsou zde běžnou sou-
částí pracovního kolektivu. Alza.cz školí své slyšící zaměstnance 
ve znakovém jazyce, aby se s neslyšícími lépe domluvili. Děkuje-
me, blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci!

Z akce Tichý dárce

Vítězové soutěže Tichý dárce

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST TICHÝ SVĚT

Příměstské tábory v Liberci a Kladně
Pracovníci poboček Tichého světa pro Středočeský a Liberecký
kraj uspořádali o prázdninách příměstské tábory pro slyšící
a neslyšící děti v Liberci a Kladně. Cílem obou táborů bylo při-
rozeně a zábavně propojit dva zdánlivě odlišné světy slyšících 
a neslyšících dětí. Slyšící děti se během tábora naučily několik 
základních znaků a neslyšící měly po celou dobu tábora zajištěn 
překlad do znakového jazyka tak, aby si společné aktivity užily 
stejně dobře a rovnocenně jako jejich slyšící vrstevníci. 

Příměstský tábor v Kladně podpořil Magistrát města Kladna. 
Příměstský tábor v Liberci významně podpořily fi rmy Hokami, 
s. r. o., a Canon, s. r. o. Děkujeme!

Příměstský tábor v Kladně

Zážitkové odpoledne první pomoci
Jak může člověk pomoci krvácejícímu nebo popálenému člo-
věku, co dělat při zástavě srdce, jak komunikovat se zraněným 
neslyšícím člověkem? Takové a řadu dalších situací se 21. září 
naučili řešit žáci základních škol z Prahy 8 před Tichou kavár-
nou. Závěrečný test prokázal nabyté znalosti. Za diplom si děti 
mohly pochutnat na dobrotách se zdravotnickou tematikou 
z Tiché cukrárny. 
Zážitkové odpoledne první pomoci pořádal Tichý svět ve spo-
lupráci s Českým červeným křížem za podpory společnosti O2 
z grantového programu Pomozte své komunitě.
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Tichá linka na úřadě práce

Ze Zážitkového odpoledne první pomoci

Tichá linka pomáhá

Tichá linka na úřadech práce 
Tichá linka je služba společnosti Tichý svět založená na onli-
ne tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené 
řeči. Tlumočník či přepisovatel se nacházejí na jiném místě než 
klient, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa 
v republice. V říjnu 2016 se podařilo zajistit připojení prvního 
úřadu práce na Tichou linku – pro usnadnění komunikace mezi 
úředníky a klientem. Pracovníkům úřadu práce v Hradci Králové 
jsme ukázali, jak službu obsluhovat. Na základě této spolupráce 
bylo zahájeno vyjednávání s generálním ředitelstvím úřadu prá-
ce, aby se služba mohla rozšířit i do ostatních krajů.  V prosinci 
2016 už Tichá linka sloužila i na Úřadu práce v Českých Budě-
jovicích. Úřady práce založením účtu na Tiché lince vycházejí 
vstříc neslyšícím a nedoslýchavým klientům, kteří si díky ko-
munikační podpoře online budou moci vyřídit svoje záležitosti 
s plným porozuměním a okamžitě přímo v prostorách úřadu. 
Zřízení účtu na ostatních pobočkách úřadu se připravuje.

Cyklus přednášek pro zdravotníky a studenty
Koncem listopadu Tichý svět ukončil sérii přednášek o neslyší-
cích pro zdravotníky a studenty. Již čtvrtým rokem ji podpořilo 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V roce 2016 byla 
naše osvěta ve zdravotnictví obzvlášť úspěšná. Tentokrát jsme 
se s přednáškami rozjeli do nemocnic v Berouně, Plzni, Hradci 
Králové a v Brně. Kromě toho jsme informovali studenty a bu-
doucí zdravotnické pracovníky na Fakultě zdravotnických studií 
ZČU v Plzni a na Střední a vyšší odborné zdravotnické škole 
v Kladně. Přednášky navštívily více než dvě stovky zdravot-
níků i studentů. Všude jsme se setkali s přátelským přijetím 
a zájmem o problematiku neslyšících. 

Využití našich služeb
V roce 2016 využívalo službu sociální rehabilitace 399 klientů. 
Na otevřený pracovní trh se podařilo umístit 169 z nich. Dopro-
vodili jsme neslyšící na 366 pracovních pohovorů. Službu tran-
zitního programu pro neslyšící absolventy a studenty využilo 17 
klientů, kteří pocházeli ze škol v Hradci Králové (7), z Prahy (6) 
a Brna (4).  Službu odborného sociálního poradenství využilo 
177 klientů z celé České republiky. 

Zájem o Tichou linku je mezi neslyšícími trvalý. V prosinci 
roku 2016 jsme měli na lince registrováno už 1072 klientů (v 
roce 2015 jich bylo 983), aktivně ji využilo 500 lidí. Neslyšícím 
jsme zde přetlumočili do znakového jazyka 20 268 akcí. Šesta-
padesátkrát jsme tlumočili v nemocnicích v celkové délce 14 
hodin. Využilo nás 24 nemocnic. 
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ÚDAJE O ORGANIZACI
Název organizace: Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.

Provozní adresa: Podolská 322/21, Praha 4, 140 00

Organizační forma: obecně prospěšná společnost

IČO 28931106

DIČ CZ28931106

Číslo účtu 4694066001/5500 Raiffeisen Bank

Statutární zástupce: Leoš Mačák

Kontaktní osoba: Leoš Mačák

E-mail: leos.macak@tichysvet.cz

Tel./SMS: 602 641 236

Internetové stránky: www.tichysvetchranenapracoviste.cz

Poslání společnosti
Posláním společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště je pod-
pora znevýhodněných osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání 
a vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní 
začlenění do společnosti. Realizujeme programy a projekty za-
měřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšová-
ní informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím 
a službám. Obhajujeme práva a zájmy znevýhodněných osob, 
rozvíjíme a podporujeme i individuální odpovědnost jednotlivců.

Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získá-
váme fi nanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit. 
K 31. prosinci 2016 společnost zaměstnávala 36 pracovníků se 
zdravotním postižením a 4 bez zdravotního postižení.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Leoš Mačák ředitel (statutární zástupce)
Daniela Sládková předsedkyně správní rady
Daniela Nová členka správní rady
Jan Sládek člen správní rady
Stanislava Krčková předsedkyně dozorčí rady
Petr Vraný člen dozorčí rady
Dan Zwieb člen dozorčí rady

Mezi poskytované služby patří:
•  podpora znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením 

pracovních míst,
•  odborné sociální poradenství,
•  podpora a realizace programů regionálního rozvoje,
•  podpora a propagace ekologicky šetrného přístupu k životu 

a prostředí,
•  profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností,
•  poskytujeme náhradní plnění,
•  nabízíme tréninková pracovní místa, která umožňují znevý-

hodněným lidem získat potřebné pracovní i teoretické do-
vednosti a návyky a připravit je na budoucí zaměstnání na 
otevřeném pracovním trhu.

Z našich aktivit vybíráme:

Tichá kavárna se má k světu
První pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou pomohl založit 
Tichý svět ve spolupráci s organizací Tichý svět – chráněná 
pracoviště před pěti lety. 

Představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své 
schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že se mohou dobře 
uplatnit i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství. Kavár-
na slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu 
studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní 
začátky.

Za dobu své existence se Tichá kavárna stala příjemným mís-
tem pro setkávání obou světů – slyšících a neslyšících. Nesly-
šící si zde mohou objednat ve svém mateřském jazyce, potkat 
se s přáteli, aby se s nimi zastavili na „kus řeči“. Slyšící veřej-
nosti zas kavárna nabízí útočiště před hlučným světem venku 
a přibližuje jim život neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk. 

Snídaně pro zaměstnance pojišťovny Allianz 
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Rodiče v kavárně oceňují dětský koutek, v letních měsících je 
k dispozici zahrádka. 

Kavárna je bezbariérová, nekuřácká a nabízí také catering. 
V kavárně a cukrárně zaměstnáváme přes desítku neslyšících. 
Lze si zde objednat dort z Tiché cukrárny podle svého přání 
nebo si vybrat z široké nabídky třiceti sladkých a osmi slaných 
laskomin, z nichž většinu nabízíme i v bezlepkové variantě. Po-
řádají se tu výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávací akce, 
některé tlumočené do znakového jazyka. V loňském roce zde 
proběhly i tři bezplatné ukázkové hodiny znakového jazyka pro 
veřejnost, kterých se zúčastnilo na šedesát hostů. 

Zorganizovali jsme tři Tiché snídaně. Znamenalo to přijet 
s pojízdným stánkem před předem domluvenou fi rmu a tam 
nabídnout napečené snídaňové balíčky společně s kávou. Do-
hromady jsme prodali 500 kusů snídaňových balíčků a vytvořili 
úsměv na tváři 500 lidem. Snídaně jsme připravili pro zaměst-
nance společností PRE, pojišťovny Allianz a České televize. Ne-
prodané snídaně jsme odvezli do azylového domu Naděje v Pra-
ze-Vršovicích. Děkujeme všem, kteří snídaně podpořili.

Nová služba v roce 2016 se jmenuje Catering z Tiché kavárny. 
Jak název napovídá, větší organizace a fi rmy si mohou objednat 
dobroty z Tiché cukrárny, které jim servíruje obsluha z Tiché 
kavárny. Rozšiřujeme tak povědomí o naší existenci a neslyší-
cím jsme schopni nabídnout více práce. Catering jsme zajistili 
například pro městskou část Praha 8 (kolem 200 lidí), Národní 
zemědělské muzeum (80 lidí) nebo návštěvníky veletrhu NGO 
market (až 2000 lidí).

Kavárna si k pěti letům své existence nadělila nový kabát. 
Změny proběhly i v dětském koutku. Za fi nanční podpory fi rmy 
Průmstav jsme zde mohli pořídit úžasnou „schovávačku“ pro 
děti ve tvaru stromu.  Koutek je interaktivní a děti si zde mohou 
procvičovat jemnou motoriku.

Barmani Tiché kavárny

Z Tiché cukrárny

O prázdninách kavárna vyráží na hudební festivaly. Se stán-
kem loni zavítala jak na TrutnOff Open Air festival, tak mezi 
příznivce metalu na Bruttal Assault v Jaroměři. 

Provoz kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího 
provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře 
služeb pro neslyšící. 

Kontakty: 
Tichá kavárna: Burešova 1151/12, Praha 8, 182 00

Otevírací doba: pondělí – neděle 13.00 – 21.00

Rezervace 
kavárny, catering:

Petr Šamánek, provoz@tichakavarna.cz, 
tel.: 739 245 270

Objednávky 
dortů:

Petra Stejskalová, tel.: 725 451 856, 
petra.stejskalova@tichysvet.cz, 

Program, 
tréninková místa:

Leoš Mačák, leos.macak@tichysvet.cz, tel.: 
602 641 236,

www.tichakavarna.cz
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Tiché zprávy
Na sklonku roku 2012 byl zahájen provoz internetových zpráv 
na serveru Tichezpravy.cz. Aktuality ze společenského a kultur-
ního života neslyšících prezentují naši redaktoři prostřednic-
tvím videozpráv ve znakovém jazyce se současným překladem 
do českého znakového jazyka, a to pětkrát týdně. Zprávy se těší 
nejen mezi neslyšícími stále větší oblibě a roste počet zakázek, 
na kterých se redakce podílí. 

Loni například tým Tichých zpráv za fi nanční podpory Jiho-
českého kraje natočil překlad práv pacientů do znakového jazy-
ka. Šest videí ve znakovém jazyce usnadňuje neslyšícím orien-
taci ve zdravotnickém prostředí a pomáhá jim k rovnocennému 
zacházení. 

Redakce připravila také překlad dotazníku pro dárce krevní 
plazmy. Dokument s pravidly určenými dárcům plazmy byl na-
točen ve středisku Cara Plasma a obsahuje mimo jiné i postup 
darování plazmy a rozhovor s lékařkou.  

Řadu příznivců si získal spot Tichých zpráv o problémech 
v komunikaci slyšících a neslyšících, který tým natočil do sou-
těže Chodící lidé. Jejich úspěšné vzdělávací video s názvem Pra-
covní smlouva zase seznamuje uchazeče o zaměstnání s druhy 
pracovních smluv a pracovních poměrů (HPP, DPP, DPČ) a ná-
ležitostmi pracovních smluv. Studentům posledních ročníků 
středních škol je určené video o funkci a významu úřadu práce. 
Redakce otitulkovala také několik fi remních videí a přijala i dal-
ší zajímavé zakázky.

Co se nám povedlo 
v týmu kurzů
V loňském roce jsme otevřeli 35 kurzů znakového jazyka, 16 
na jaře a 19 na podzim. Znakový jazyk se v nich učilo 177 stu-
dentů s osmi zkušenými neslyšícími lektory. Kurzy probíhaly 
ve školách, ve fi rmách, na městských úřadech, v Café Therapy, 
v Tichém světě a Tiché kavárně. Znakový jazyk jsme učili kromě 
Prahy v Bohušovicích, Kladně a v Brně. Z toho byly dva kur-
zy akreditované: pro pedagogy v Bohušovicích a pro sociální 
pracovníky v Praze 8. Zkusili jsme také otevřít první intenzivní 
kurz, který probíhal dvakrát týdně, a jeho absolventi úspěšně 
zvládli základy znakového jazyka už za dva měsíce.  

V prosinci 2015 jsme spustili e-learning, jako učební pomůc-
ku pro studenty, celý rok 2016 probíhal ve znamení jeho roz-
voje. V IT dílně jsme mu oblékli nový kabát a postupně přidali 
pět nových modulů. S pomocí nové metodičky, která k nám na-
stoupila v létě, jsme připravili pro naše lektory dvě intenzivní 
letní školení a zaměřili jsme se na metodiku a obsah výuky. 
Na sklonku roku 2016 jsme ještě stihli připravit základ pro akre-
ditaci dalších modulů u MPSV a MŠMT.  

Tým Tichých zpráv Z přednášky pro studenty
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SLOŽENÍ VÝBORU
Jana Lapčáková předsedkyně

Pavlína Spilková místopředsedkyně

Věra Beranová člen výboru

Ladislav Beran člen výboru

Stanislav Lapčák člen výboru

Igor Šebo patron Jablíčka

Tlumočník: Denisa Lachmanová

Dobrovolnici: Petra Kubálková, Marie Franková 
a spoustu dalších.

Jablíčko dětem, spolek vzniklo v roce 2010. Cílem Jablíčka jsou 
volnočasové aktivity pro sluchově postižené děti a jejich rodiče. 
Za rok 2016 jsme celkem měli 10 akci a to: Karneval, Velikonoč-
ní dílničky, Čarodějnice, Dětský den, Zoopark Radonice, Letecky 
den, Mezinárodní den neslyšících, Dopravní hřiště, Halloween, 
Mikuláš

Jablíčko nemá žádné příjmy, funguje na dobrovolnické bázi. 
Všichni lidi v Jablíčku, včetně výboru jsou dobrovolníci, nikoliv 
podle zákona, ale s přesvědčením. Dobrovolníci, pořádají akce 
ve svém volném čase a to bez nároku na mzdu! 

Akce, které pořádáme, 
by se nemohli obejít bez našich sponzorů:
Coca-cola, PRE, Albatros media, Billa, Anecop, Dr. Oetrker, 
Jung, Still, Daymayr, Mocca, Moravská ústředna Brno, Generali, 
Lidl, Obrázkový ostrov, Ovocný světozor, Idsys.cz, Tesco, Sevt, 
Knihcentrum, Tiger, Čeroz, Bauer Media, Čeps, Yashica, Bobyš, 
Presco Group, Sacky-tašky, Madeta.

Děkujeme těm, kteří nás pravidelně i jednorázově podporují. 
Bez nich bychom nebyli, tam kde teď jsme! 

Poděkování patří, také našemu patronovi, jimž je zpěvák, 
moderátor, herec a dramaturg Igor Šebo. Který Jablíčko 
dlouhodobě podporuje a sám se některých akcí jako 
dobrovolník zúčastňuje! Nazpíval s námi Vánoční koledu ve 
znakované češtině. 

Mikuláš 2016

Velikonoce 2016

Velikonoce 2016
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APLIKACE
CHYTRÉ UCHO
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KURZY ZNAKOVÉHO 
JAZYKA NA CD

Zábavná forma jak zvládnout základy znakového 
jazyka
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ČESKOMORAVSKÁ 
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Dotace MK – Zájmové aktivity 60.000,–
Dotace MK – Rozvíjení kulturních aktivit 60.000,–
Dotace Úřad vlády – Odstraňujeme komunikační bariéry 120.000,–
Dotace Úřad vlády – Organizační servis 40.000,–
Dotace MZ – Docházkové kurzy 70.000,– 
Dotace MZ – Rekondiční pobyty 100.000,–
Dotace MZ – Přednášková činnost 20.000,–
Tržby z prodeje služeb 257.964,–
Úroky 21,–
Celkem 727.985,–

Mzdové náklady 241.060,–
Spotřeba materiálu 42.910,–
Cestovné 352,–
Opravy a udržování 5.000,–
Služby 427.508,–
Ostatní náklady 2.689,–
Celkem 719.519,–



41

UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Mzdové náklady 2.344.711,–
Zákonné sociální odvody 632.968,–
Spotřeba materiálu 169.591,–
Vybavení 110.777,–
Spotřeba energie 222.175,–
Reprezentace 11.312,–
Cestovné 2.553,–
Opravy 8.193,–
Služby 962.513,–
Ostatní náklady 114.821,–
Celkem 4.579.614,–

Dotace JMK (MPSV) – tlumočnické služby 1.039.600,–
Dotace JMK (MPSV) – odborné sociální poradenství 749.600,–
Dotace JMK – tlumočnické služby 218.880,–
Dotace JMK – odborné sociální poradenství 120.660,–
Dotace MMB–sociální odbor – tlumočnické služby 500.000,–
Dotace MMB-sociální odbor – odborné sociální poradenství 187.000,–
Dotace MMB-odbor školství a mládeže  –  akce pro děti
                                                            – sportovní aktivity

27.000,– 
20.000,–

Dotace MMB-odbor kultury – Den otevřených dveří 25.000,–
Dotace MČ Brno-střed – volnočasové aktivity 10.000,–
Dotace MČ Brno-sever – volnočasové aktivity 10.000,–
Dotace MČ Brno-Královo Pole – volnočasové aktivity 35.000,–
Dotace JMK – Projekt Historie neslyšících 15.000,–
Dotace Úřad práce 686.753,–
Členské příspěvky 13.960,–
Příspěvky na pobytovou akci 12.000,–
Tržby z prodeje služeb 952.491,–
Tržby z prodeje CD 22.742,–
Ostatní výnosy 538,–
Úroky 83,–
Celkem 4.646.307,–
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OBLASTNÍ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 895.700,–
Dotace Statutární město Olomouc – kultura 10.000,–
Dotace Statutární město Olomouc – tlum. služby + tel. kriz. pomoc 75.300,–
Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity mládeže 10.000,–
Dotace Statutární město Olomouc – soc. poradenství, soc. aktiv. služby 118.700,–
Dotace  Statutární město Olomouc – odstranění bariér 10.000,–
Dotace OLK – „Tábor“ 20.000,–
Dotace OLK – soc. rehabilitace (veřejná zakázka) 520.000,–
Dotace MK ČR – arteterapie 22.000,–
Přijaté členské příspěvky 6.750,–
Tržby z prodeje zboží a služeb 749.128,–
Ostatní výnosy 715.992,–
Výnosy celkem 3.153.570,–

Mzdové náklady 1.601.680,–
Zákonné sociální pojištění 447.088,–
Ostatní sociální náklady 10.500,–
Spotřeba materiálu 155.219,12,–
Energie 189.742,–
Zboží 51.762,–
Opravy a udržování 0,–
Jiné ostatní náklady 16.617,–
Cestovné 11.648,–
Ostatní služby 478.530,–
Náklady celkem 2.962.786,12
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PLZEŇSKÁ UNIE 
NESLYŠÍCÍCH, Z.S.Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Dotace z veřejných zdrojů 2.020.951,–
Tržby za vlastní výkony 592.437,–
Přijaté příspěvky, dary 263.150,–
Ostatní výnosy 911.224,–
Výnosy celkem 3.787.762,–

Osobní náklady 2.984.095,–
Služby 752.626,–
Spotřebované nákupy 174.307,–
Ostatní náklady 31.765,–
Náklady celkem 3.942.793,–



44

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
BŘECLAV, Z.S. Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Dotace Jihomoravský kraj (§ 101a)
 – tlumočnické služby 310.700,-
 – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 435.800,–

Dotace Jihomoravský kraj – víceleté (§ 105) – tlumočnické služby 49.140,–
 – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 67.146,–

Dotace Jihomoravský kraj – individuální dotace „Práce s neslyšícími“ 29.858,11
Dotace Jihomoravský kraj – individuální dotace „Práce s osobami se SP“ 100.000,-
Dotace Město Břeclav – tlumočnické služby 10.000,-

 – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10.000,-
 – nájemné prostor pro SNB, z.s. 154.045,–
 – „Kultura pro neslyšící v roce 2016“ 15.000,–
 – „Sport pro neslyšící v roce 2016“ 8.000,–

Dotace Velké Bílovice 8.000,–
Dar Město Pavlov 1.000,–
Tržby z prodeje služeb 29.311,–
Tržby za prodané zboží 56.478,–
Výnosové úroky 703,83
Zúčtování fondů 16.703,–
Jiné ostatní výnosy 11.533,50
Přijaté příspěvky 53.969,–
Členské příspěvky 11.800,–
Celkem 1.379.187,44

Mzdové náklady 634.171,–
Zákonné sociální pojištění 162.810,–
Spotřeba materiálu 108.805,–
Prodané zboží 37.232,10
Opravy a udržování 5.384,–
Cestovné 4.321,–
Náklady na reprezentaci 2.596,–
Ostatní služby 372.739,93
Ostatní daně a poplatky 2.108,13
Manka a škody 12.925,–
Jiné ostatní náklady 4.957,–
Celkem 1.348.049,16
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HRADECKÉ CENTRUM PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM, O.P.S.Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Mzdové náklady 699.477 Kč
Zákonné sociální odvody 210.000 Kč
Spotřeba materiálu a vybavení 229.217 Kč
Spotřeba energie 147.552 Kč
Reprezentace 6.225 Kč
Cestovné 22.562 Kč
Opravy 4.627 Kč
Služby 348.526 Kč
Ostatní 16.822 Kč
Náklady celkem 1.687.833 Kč

Dotace MPSV – odborné sociální poradenství 702.000 Kč
Dotace Statutární město Hradec Králové – odborné sociální poradenství 75.000 Kč
Dotace obce Hořice, Nová Paka – odborné sociální poradenství 5.000 Kč
Vlastní příjmy – odborné sociální poradenství 9.353 Kč
Dotace MPSV – tlumočnické služby 353.000 Kč
Dotace Statutární město Hradec Králové – tlumočnické služby 60.000 Kč
Dar obec Čestice – tlumočnické služby 2.000 Kč
Vlastní příjmy – tlumočnické služby 3.115 Kč
Dar IVECO Czech Republic a. s. – pobyty 20.000 Kč
Příspěvek od klientů – pobyty 113.840 Kč
NF Avast – projekt VZDĚLÁVEJME SE! 32.000 Kč
Tržby z prodeje zboží 168.243  Kč
Tržby z prodeje služeb 40.650 Kč
Příjmy celkem 1.584.201 Kč
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PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
KROMĚŘÍŽ, O.P.S. Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Servis sluchadel a KP 19.990,00
Kompenzační pomůcky 149.879,00
Úroky z banky 28,46
Přijaté příspěvky a dary 18.500,00
Provozní dotace 2.410.277,00
Celkem výnosy 2.598.674,46

 

Spotřeba materiálu 176.141,90
Spotřeba energie 77.627,40
Kompenzační pomůcky 105.451,50
Opravy a udržování 5.346,00
Cestovní náhrady 7.191,00
Náklady na reprezentaci 19.461,70
Ostatní služby 418.175,73
Mzdové náklady 1.362 210,00
Zákonné sociální pojištění 378.132,00
Zákonné sociální náklady 8.271,00
Ostatní pokuty a penále 1.436,00
Úroky 2 060,08
Jiné ostatní náklady 33.615,30
Celkem náklady 2.595.119,61
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OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST TICHÝ SVĚTVýnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Dotace z veřejných zdrojů 18.038.352,–
Tržby za vlastní výkony 1.017.324,–
Přijaté příspěvky, dary 505.250,–
Ostatní výnosy 114.842,–
Výnosy celkem 19.675.768,–
Výsledek hospodaření 98.785,–

Spotřebované nákupy 558.049,–
Služby 2.580.438,–
Osobní náklady 16.309.217,–
Ostatní náklady  129.279,–
Náklady celkem 19.576.983,–

Z celkových nákladů připadá částka ve výši 19.045.392 korun na hlavní činnosti a částka 531.591 korun na hospodářskou činnost.

Lidské zdroje
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 32,25
Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz. os. k 31. 12. 2016 40
Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti 1

Vývoj a stav fondů
Fondy společnosti činily k 1. 1. 2016 celkem 437 658 korun. Tyto fondy byly vytvořeny z darů obdržených v letech 2013 a 2014, 
které nebyly vyčerpány a budou použity k fi nancování společnosti v příštích letech. Byly navýšeny o částku 54.820 korun, jako 
opravu roku 2014, kdy tato částka byla chybně vedena na účtu ostatních závazků, ale měla být zúčtována do výnosů. V roce 2016 
převedla společnost na účet fondů nevyčerpané dary Nadace Euronisa a České televize v celkové výši 794.352 korun. Z titulu veřejné 
sbírky byl v roce 2016 vytvořen fond ve výši 14.040 Kč. Dále společnost převedla na účet fondů zisk roku 2015 ve výši 149 311,36 
korun. Celková výše fondů společnosti k 31. 12. 2016 činí 1.450.181 korun.

Stav majetku a závazků
K 31. 12. 2016 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný majetek. Společnost vykazuje krátkodobý fi nanční majetek 
v celkové výši 2.780.972 korun

Stav závazků k 31. 12. 2016 činí 1.440.718 korun. Jedná se o závazky splatné v roce 2017. Všechny tyto závazky byly uhrazeny 
v době své splatnosti. 
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OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST TICHÝ SVĚT –
CHRÁNĚNÁ PRACOVIŠTĚ Výnosy za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Náklady za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Vývoj a stav fondů
Stav fondů společnosti činil k 1. lednu 2016 celkem 1.003.634 korun. Tyto fondy vznikly z darů obdržených v letech 2014 a 2015, 
které nebyly vyčerpány a budou použity k fi nancování hlavní činnosti společnosti v příštích letech. V roce 2016 došlo k čerpání 
těchto darů ve výši 399.863 korun. Současně byl na účet provozního fondu převeden zisk roku 2015 ve výši 772.101 korun. Tato 
částka bude rovněž využita k fi nancování hlavní činnosti společnosti v příštích letech. Celková výši fondu k 31. prosinci 2016 činí 
1.375.871 korun. 

Stav majetku a závazků
K 31. prosinci 2016 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný majetek. Společnost vykazuje krátkodobý fi nanční maje-
tek v celkové výši 710.691 korun. Současně eviduje společnost k 31. prosinci 2016 pohledávku za úřadem práce ve výši 1.012.445 
korun. Jde o dotace na chráněná pracovní místa. Společnosti tuto dotaci obdržela na bankovní účet v březnu 2017.

Stav závazků k 31. prosinci 2016 činí 475.839 korun. Jde o závazky splatné v roce 2017. Všechny závazky byly uhrazeny v době 
své splatnosti. 

Dotace z veřejných zdrojů 4.371.271 Kč
Tržby za vlastní výkony 1.511.317 Kč
Přijaté příspěvky, dary 727.891 Kč
Ostatní výnosy 19.703 Kč
Výnosy celkem 6.630.182 Kč

Spotřebované nákupy 1.165.729 Kč
Služby 217.267 Kč
Osobní náklady 5.196.754 Kč
Ostatní náklady  50.432 Kč
Náklady celkem 6.630.182 Kč

Z celkových nákladů připadá částka ve výši 6.589.063 korun na hlavní činnosti a částka 41.119 korun na vedlejší 
činnost.

Lidské zdroje

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 20,82
Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz. os. k 31. 12. 2016 40
Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti 0



Děkujeme fi rmě Ernst & Young, s.r.o. za za fi nanční podporu Výroční zprávy za r.2016


